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Καπηάρ και Κοινυνικά Κένηπα 

 

Ζ ζπδήηεζε πνπ έγηλε ην ηειεπηαίν θαηξφ γηα ηελ αλάγθε χπαξμεο ή φρη ηνπ Καξηάο άλνημε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ θαη ζπδήηεζε γηα ηελ ζπκβνιή ή φρη ησλ ―Κνηλσληθψλ Κέληξσλ‖ ζηελ 

αλάπηπμε κηαο θαηλνχξγηαο αλζξσπνινγίαο, φρη κφλν σο ζεσξίαο αιιά θαη σο ηξφπνπ δσήο. Ζ 

ζπδήηεζε απηή θξαηάεη βέβαηα ρξφληα, δηαηεξεί φκσο πάληα ηελ επηθαηξφηεηα ηεο. ήκεξα δε 

πνπ νη θνηλσλίεο ειέγρνπ πνπ εγθαζηζηά ν δηεζλνπνηεκέλνο θαπηηαιηζκφο πξνβάιινληαη απφ 

δηαλννχκελνπο θξάρηεο ηεο λέαο ηάμεο θαη ηα θαζεζησηηθά ΜΜΔ ζαλ ε θαιχηεξε πνιηηηζηηθή 

ιχζε γηα ηελ αλζξσπφηεηα, πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηνπο ηξφπνπο λα ηεζεί ην δήηεκα ηεο 

απειεπζέξσζεο μαλά ζην ηξαπέδη. Οη δπλαηφηεηεο κπνξεί κε κηα πξψηε καηηά λα θαίλνληαη 

ιίγεο .Αλ ςάμνπκε φκσο πέξα απφ ηα πξσηνζέιηδα ―ζα αλαθαιχςνπκε φηη νη πιηθέο θαη 

δηαλνεηηθέο δπλάκεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο θνηλσλίαο είλαη 

παξνχζεο‖. 

Σν θείκελν απηφ ζα πξνζπαζήζεη λα δηαγξάςεη -ιίγν ζπκπηεζκέλα– ηελ θαηάζηαζε, φπσο 

δηακνξθψλεηαη ζην θφζκν θαη λα αλαδεηήζεη κεξηθνχο ―ηνκείο δξάζεο‖ πνπ ζα 

―δηθαηνινγνχζαλ‖ ηελ χπαξμε ελφο ―θνηλσληθνχ θέληξνπ‖. 

Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ε ζπξξίθλσζε θάζε δεκφζηνπ ρψξνπ ν νπνίνο δελ παξάγεη θέξδνο, ε 

πνιχ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα απηφλνκεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, ε θαηάιεςε ησλ 

κεγαιχηεξσλ πεξηνρψλ θνηλσληθήο παξέκβαζεο απφ ηηο Μ.Κ.Ο., ε αζηπλφκεπζε θαη θαηαζηνιή 

θάζε εμσζεζκηθήο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ην πξφζρεκα ηνπ θηλδχλνπ ηεο 

ηξνκνθξαηίαο είλαη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηξνχ καο ηα νπνία ζπκβάινπλ ζηελ 

εμαθάληζε θάζε αλεμάξηεηεο πνιηηηθήο ζθαίξαο απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αλαδπζνχλ 

ξηδνζπαζηηθέο δξάζεηο. Αλ πξνζζέζνπκε δε ηα ―παξαδνζηαθά‖ κνληέια ελζσκάησζεο δηα 

κέζνπ ηνπ ξνπζθεηηνχ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επηξξνήο ηεο νηθνγέλεηαο θαη θπζηθά ηνπ 

εζληθηζκνχ,πξνθχπηεη θαη αξράο ε αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο άιιεο γεσγξαθίαο κε πεξηνρέο 

φπνπ νη δπλάκεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ειεχζεξεο θνηλσλίαο 

λα κπνξνχλ λα ζπλεπξίζθνληαη θαη λα νξγαλψλνπλ ηελ δξάζε ηνπο. 

ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έλλνηεο φπσο ε εδαθηθή επηθξάηεηα ζίγνπξα έρνπλ αιιάμεη 

πεξηερφκελν. Ζ γεσγξαθία ηνπ λεν-θηιειεχζεξνπ θαπηηαιηζκνχ δελ ζέιεη ζχλνξα πνπ λα 

εκπνδίδνπλ ηελ κεηαθίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ, πςψλεη φκσο ηείρε γηα λα εκπνδίζεη ηελ κεηαθίλεζε 

ησλ αλζξψπσλ απφ ηελ κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ άιιε. 

Ο ηξφπνο δσήο ζηνλ θαπηηαιηζκφ δεκηνπξγεί έηζη θαη αιιηψο αλζξψπνπο απνμελσκέλνπο έζησ 

θαη αλ ζπλππάξρνπλ ζηνλ ίδην ρψξν θάζε κέξα. ―Ο άιινο‖ ,φπσο δηαπηζηψλεη ν Καζηνξηάδεο , 

―εμαθαλίδεηαη κέζα ζην ζπιινγηθφ αλψλπκν, ην απξφζσπν ησλ νηθνλνκηθψλ κεραληζκψλ ηεο 

αγνξάο ή ηεο νξζνινγηθφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ‖. Παξά ινηπφλ ηελ αλάπηπμή ησλ κέζσλ κεηαθνξάο 

ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη πιεξνθνξηθψλ δηθηχσλ νη άλζξσπνη ληψζνπλ φιν θαη πην κφλνη. 
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Απφ ηα θνηλφβηα ηνπ 60 θαη ηηο θαηαιήςεηο ηνπ 80 έρνπλ αιιάμεη πνιιά. Βιέπνπκε σζηφζν θαη 

ζήκεξα κηα αλαβίσζε ησλ απηνδηαρεηξηδφκελσλ ρψξσλ. Απφ ηα θαηεηιεκκέλα εξγνζηάζηα ζηελ 

Αξγεληηλή κέρξη ηα ―Κνηλσληθά Κέληξα‖ ησλ Δπξσπατθψλ πφιεσλ άλζξσπνη πνπ δελ πείζηεθαλ 

απφ ηα θαιέο πξνζέζεηο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ κνληέινπ αλαδεηνχλ άιινπο ηξφπνπο θνηλσληθήο 

ζπλχπαξμεο. 

Πην ψξηκεο αληηιήςεηο απφ άιιεο επνρέο εληάζζνπλ θαη νξηνζεηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο απηψλ ησλ 

πξνζπαζεηψλ. Ζ αληίιεςε ησλ ―απειεπζεξσκέλσλ δσλψλ‖ κέζα ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ηνπ 

―ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ‖ νδήγεζε παιηφηεξα ζηε γθεηνπνίεζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε.  

Έλα ―Κνηλσληθφ Κέληξν‖ πξέπεη λα ηδσζεί σο θφκβνο ζπλεχξεζεο θαη επηθνηλσλίαο αλζξψπσλ 

θαη νκάδσλ κε ζθνπφ ηελ απηννξγάλσζε ησλ αγψλσλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη αηνκηθή 

απηνλνκία. 

Απηφ πνπ δελ ρξεηάδεηαη ζίγνπξα έλαο ηέηνηνο ρψξνο είλαη ε εζσζηξέθεηα Ζ εζσζηξέθεηα ζα 

νδεγήζεη πξψηα ή χζηεξα ζηελ παξαθκή. Ζ θπξηαξρία ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ δελ ζα 

ζηακαηήζεη πίζσ απφ ηελ πφξηα θαλελφο θέληξνπ. 

Οη αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηελ γεηηνληά ηελ πφιε ηηο θνηλφηεηεο ηνπο κεηαλάζηεο ηνπο θνηηεηέο 

ηνπο εξγαδφκελνπο θιπ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα. 

Ζ δηθηχσζε κε ηνλ παγθφζκην ηζηφ ηεο αληίζηαζεο θαη ησλ θηλεκάησλ είλαη έλα άιιν πεδίν 

δξάζεο πνπ κπνξεί λα δψζεη κηα άιιε δηάζηαζε ζηελ παξνπζία ησλ θνηλσληθψλ θέληξσλ ζε κηα 

πφιε. ινη αληηιακβαλφκαζηε φηη θάζε ηνπηθή δξάζε απνθηά άιιε δπλακηθή αλ έρεη δίπια ηεο 

έλα θίλεκα αιιειεγγχεο απφ φιν ην θφζκν. Αξθεί κφλν λα δνχκε ηελ πεξίπησζε ησλ 

Εαπαηίζηαο θαη ην πσο θαηαθέξλεη λα επηβηψζεη ην εγρείξεκα ηνπο ράξηο ζην παγθφζκην θίλεκα 

αιιειεγγχεο. 

Ζ αληη-πιεξνθφξεζε ζα έιεγα επίζεο φηη είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε έλα ―θνηλσληθφ θέληξν‖. Οη πιεξνθνξίεο πνπ θηάλνπλ θνληά καο 

απφ ηα θαζεζησηηθά ΜΜΔ είλαη βεβαίσο θνκκέλεο – ξακκέλεο γηα λα ηαηξηάδνπλ ζηελ εηθφλα 

πνπ νη θπξίαξρνη ζέινπλ λα αληηιακβαλφκαζηε. Ζ αλαηξνπή απηήο ηεο εηθφλαο κέζσ πξνβνιψλ 

βηβιηνπαξνπζηάζεσλ ζπδεηήζεσλ θιπ αμίδεη ην θφπν θαη κπνξεί λα είλαη έλαπζκα γηα πνιιέο 

δξάζεηο. 

Σν λα θηίδεηο φκσο ζεζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ έμσ απφ ηεξαξρεκέλεο δνκέο έρεη απφ κφλν ηνπ κηα 

ζεκαζία. Έηζη θιείλνληαο απηφ ην θείκελν ζα ππνζηήξηδα φηη αμίδεη λα πξνζπαζήζνπκε. 

Μ.Β. 

 —————————————————————————————————————- 
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Because I am a Foreigner (Επειδή Είμαι Ξένη)                                                                                                                   

 

Σν βηβιίν ηεο Beryl Esembe, ‗Because I am a 

Foreigner,‘ (ζηα Αγγιηθά) θαηαπηάλεηαη κε 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

κεηαλάζηξηεο ζηελ Κχπξν θαη πξνζθέξεη κηα 

νπηηθή γσληά ε νπνία είλαη άγλσζηε ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ Διιελνθππξίσλ, αληξψλ θαη 

γπλαηθψλ. Μέζα απφ ηηο πνιιέο καξηπξίεο 

γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ βγαίλεη ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην ην νπνίν αθήλεη εθηεζεηκέλεο ηηο 

κεηαλάζηξηεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε ηνπο απφ ηνπο εξγνδφηεο, είηε απηέο είλαη θαιιηηέρληδεο, είηε νηθηαθέο βνεζνί. 

 Σν βηβιίν ρσξίδεηαη κεηαμχ άιισλ ζηηο καξηπξίεο νηθηαθψλ βνεζψλ, γπλαηθψλ ζηελ βηνκεραλία 

ηνπ ζεμ, γπλαηθψλ πνπ είλαη πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηξηεο ζχδπγνη. Σν αηνχ ηεο εξγαζίαο απηήο, 

ην νπνίν είλαη θηφιαο αλακελφκελν ιφγσ ηνπ ζέκαηνο, είλαη πσο εθζέηεη ην γεγνλφο φηη νη 

κεηαλάζηξηεο είλαη επάισηεο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο θαη, εθεί φπνπ ηα δηθαηψκαηα γηα 

καο είλαη δνζκέλα, εθείλεο αληηκεησπίδνπλ αμεπέξαζηα εκπφδηα θαη επψδπλεο εκπεηξίεο. 

Έηζη απηή ε άιιε φςε ηεο θνηλσλίαο καο θαλεξψλεηαη κέζα απφ ηε καηηά ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη 

κπαίλεη έλα εξψηεκα ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηηο ηαμηθέο θνηλσλίεο: ηη είλαη εθείλν πνπ θάλεη ηνπο 

αλζξψπνπο λα ζπκπεξηθέξνληαη κε θηελψδε ηξφπν ζε αλππεξάζπηζηνπο αλζξψπνπο ελψ κηα 

νιφθιεξε θνηλσλία θάλεη ηα ζηξαβά κάηηα;  Μηα κεηαλάζηξηα απφ ηελ Οπθξαλία ιέεη 

ραξαθηεξηζηηθά: «Ζ θνηλσλία είλαη γεκάηε απφ άληξεο θαη γπλαίθεο νη νπνίνη είλαη έηνηκνη λα 

εθκεηαιιεπηνχλ επάισηα άηνκα». 

Ζ Πιαληίλα είλαη κηα δεθαελληάρξνλε Αθξηθάλα ε νπνία ήξζε ζηελ Κχπξν σο νηθηαθή βνεζφο 

γηα λα κάζεη φηη ν κάζηξνο ηεο ηελ ήζειε γηα ζεμ.  ηαλ ηελ βίαζε, νη κεηαλαζηεπηηθέο αξρέο 

ηελ απέιαζαλ ρσξίο λα αθνινπζήζνπλ ηελ λνκηθή δηαδηθαζία, γεγνλφο ην νπνίν δνχιεςε ππέξ 

ηεο απνελνρνπνίεζεο ηνπ εξγνδφηε. 

Ζ Derby δνχιεπε 18 ψξεο ηελ εκέξα σο νηθηαθή βνεζφο γηαηί, εθηφο απφ ην δηακέξηζκα ηνπ 

κάζηξνπ, θαζάξηδε θαη απηφ ηνπ γηνπ θαη ηεο θφξεο θαη ηα γξαθεία απφ θάησ, ηα νπνία 

βξίζθνληαλ ζην ίδην θηίξην θαη ζαθψο ήηαλ εθηφο ζπκβνιαίνπ. Σηο Κπξηαθέο (πνπ ζα έπξεπε λα 

είλαη ε αξγία ηεο) έπιελε ηα πέληε απηνθίλεηα ηεο νηθνγέλεηαο, κέρξη πνπ ηελ είδε κηα άιιε 

κεηαλάζηξηα λα θιαίεη θαη ε ηζηνξία έθηαζε κέρξη ηελ ΚΗΑ. Ζ κεηαλάζηξηα μπινθνπήζεθε θαη 

ηελ θιείδσλαλ ζην δσκάηην ηεο φηαλ αληέδξαζε. Σψξα δνπιεχεη ζε θάξκα. 

Απηέο θαη πνιιέο άιιεο καξηπξίεο δείρλνπλ ηελ εγθιεκαηηθή αδηαθνξία ηνπ Κππξηαθνχ 

θξάηνπο κπξνζηά ζε φια απηά πνπ ζπκβαίλνπλ θαη κεξηθέο θνξέο ηε ζπκκεηνρή αηφκσλ πνπ 

δνπιεχνπλ ζε αξκφδηνπο θνξείο ζηελ θάιπςε εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ ελάληηα ζηα δηθαηψκαηα 
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ησλ κεηαλαζηξηψλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε  βηνκεραλία ηνπ ζεμ ζηξαηνινγεί γπλαίθεο, ε 

απαγφξεπζε αιιαγήο επαγγέικαηνο γηα ηηο ‗θαιιηηέρληδεο‘ απφ ηελ Κππξηαθή λνκνζεζία θαη ηα 

εμάκελα ζπκβφιαηα ηνπο πνπ εκπνδίδνπλ ηα παξάπνλα ηνπο απφ ην λα θηάζνπλ ζηα δηθαζηήξηα 

ελφζσ απηέο βξίζθνληαη ζηελ Κχπξν, δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Κππξηαθή δηθαηνζχλε 

αληηιακβάλεηαη ηα ‗δηθαηψκαηα‘ κέζα ζηα νπνία κπνξνχλ λα θηλεζνχλ νη κεηαλάζηξηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ.   Βέβαηα, ε νπηηθή καηηά ηνπ θξάηνπο πξνο ηηο θαιιηηέρληδεο κπνξεί λα 

καο δψζεη κηα γεχζε γηα ην πψο απηφ κπνξεί λα αληηιεθζεί θαη ηηο ππφινηπεο κεηαλάζηξηεο. 

 

Υξίζηνο 

 —————————————————————————————————————- 

Πού να Πάυ; 

 

Σν ληνθπκαληέξ ‗Where shall I go?‘ (Πνχ λα πάσ;)  θαηαπηάζηεθε κε κηα γπλαίθα απφ ηελ 

Αθξηθή ε νπνία πήγε ζε Διιελνθχπξην δηθεγφξν γηα λα ηελ βνεζήζεη λα εμαζθαιίζεη πνιηηηθφ 

άζπιν. Απηφο ηελ ππνδέρηεθε ιέγνληάο ηεο φηη ζέιεη λα θάλεη έξσηα καδί ηεο εμεγψληαο φηη δελ 

πήγε πνηέ κε λέγξα γπλαίθα, θάηη ην νπνίν ζα ήζειε πνιχ, κάιηζηα γπκλψζεθε θαη κπξνζηά ηεο, 

δείρλνληαο ην ζεθσκέλν πένο ηνπ. Αθνινχζσο απηή έθπγε θαη πήγε αιινχ λα αλαδεηήζεη ηα 

δηθαηψκαηα ηεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο θηλείηαη ζηνλ αέξα ην γεγνλφο φηη κηα ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά απφ Κχπξηνπο (θαη γηα λα είκαζηε αθξηβείο Διιελνθχπξηνπο κηα θαη 

αλαθεξφκαζηε ζηελ λφηηα Κχπξν) είλαη αλακελφκελε  πξνο επάισηα άηνκα φπσο νη κεηαλάζηεο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κηθξνχ θηικ βιέπνπκε ηελ δηαδξνκή ηεο κέζα ζηε Παιηά Λεπθσζία 

φπνπ ε γπλαίθα ληψζεη αζθπμία ζε έλα αθηιφμελν ηφπν ηνλ νπνίν δελ δηάιεμε γηα λα δήζεη. 

Απιψο βξέζεθε εδψ κεηά ηελ θαηαλαγθαζηηθή θπγή απφ ηελ ρψξα ηεο, παγηδεπκέλε ζηελ Παιηά 

Λεπθσζία φπνπ δεη. 

 Σν ληνθπκαληέξ θηηάρηεθε απφ ηνλ Chris Malapitan σο κέξνο ελφο πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Intercollege . ην ηέινο έγηλε κηα παξνπζίαζε απφ ηελ Κίλεζε γηα Ηζφηεηα ηήξημε θαη 

Αληηξαηζηζκφ (ΚΗΑ) φπνπ επίζεο πξνβιήζεθε θαη ην βηβιίν ηεο Beryl Esembe ‗Because I am a 

Foreigner‘ (Δπεηδή Δίκαη Ξέλε), ην νπνίν θαηαπηάλεηαη κε ηα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηξηψλ 

ζηελ Κχπξν,  ζε κηα ρψξα φπνπ ην εκπφξην γπλαηθψλ (trafficking) είλαη απφ ηα πξψηα ζηνλ 

θφζκν. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο κεηά ην ληνθπκαληέξ ζρνιηάζηεθαλ δηάθνξα. Θα 

πξνζπαζήζσ λα θαηαγξάςσ απηά πνπ κνπ έθαλαλ εληχπσζε θαη λα ηα ζρνιηάζσ ιίγν. 

Μηα παξέκβαζε θαηαπηάζηεθε κε ηα αηζζήκαηα ηεο κεηαλάζηξηαο ζην ληνθπκαληέξ ε νπνία 

επηζθέθηεθε δηθεγφξν γηα λα αληηκεησπίζεη ην λνκηθφ ηεο πξφβιεκα ην νπνίν είλαη ε απφθηεζε 

πνιηηηθνχ αζχινπ γηα λα πάςεη λα είλαη παξάλνκε. Ζ  ίδηα έλησζε έλνρε κεηά ηελ ζπκπεξηθνξά 
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ηνπ δηθεγφξνπ ιεο θαη ήηαλ απηή ε νπνία δεκηνχξγεζε ην πξφβιεκα κεηαμχ ηνπο. θέθηνκαη φηη 

έλαο ιφγνο πξέπεη λα είλαη ε παληειήο έιιεηςε ζηνηρεησδψλ λνκηθψλ δηθαησκάησλ δηα κέζσ 

ησλ νπνίσλ νη αηηεηέο αζχινπ λα κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ βαζηθά δηθαηψκαηα χπαξμεο θαη λα 

ληψζνπλ άλεηα θάλνληαο ην. Δάλ δειαδή ε λνκηθή θάιπςε δηα κέζνπ λφκσλ θαη ζεζκψλ ηεο 

έδηλε ηελ ζηγνπξηά φηη ην λα δεηάο πνιηηηθφ άζπιν δελ είλαη έγθιεκα αιιά αλζξψπηλν δηθαίσκα 

ηφηε ε ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε κε ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα ρεηξηζηεί ην δήηεκα ζα ήηαλ 

δηαθνξεηηθή. Καη ζε κηα θνηλσλία φπσο ε Κππξηαθή φπνπ νη αξκφδηνη θνξείο σο επί ην πιείζηνλ 

ζε θάλνπλ λα αηζζάλεζαη φπσο έλαο εγθιεκαηίαο ηελ ψξα πνπ εζχ θάλεηο δηαβήκαηα γηα λα 

απνθηήζεηο άζπιν απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ε δσή ζνπ, ηφηε ζαθψο φ,ηη θάλεηο ην θάλεηο κε 

κεδακηλή απηνπεπνίζεζε.  Καη φηαλ παξνπζηαζηείο κπξνζηά απφ έλα δηθεγφξν ν νπνίνο ζέιεη 

ζεμ κε λέγξα ηφηε απηφ ζα δεηεζεί έρνληαο ππ΄ φςε ηελ επάισηε ζέζε ζνπ σο γπλαίθαο 

κεηαλάζηξηαο θαη φρη ηελ ηζφηεηα κέζα ζηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα εμειηρηεί θπζηνινγηθά έλα 

ηέηνην ζελάξην. 

Λνγηθά ε έιιεηςε φισλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, φηαλ ην άηνκν βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν 

ζηάδην απφγλσζεο, ην θάλεη λα ξίρλεη ηα θηαημίκαηα ζηνλ εαπηφ ηνπ -πηζαλφλ γηαηί είλαη ν πην 

αδχλαηνο θξίθνο κέζα ζ‘ απηή ηελ δηαδηθαζία κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα αλακεηξεζεί. Σαπηφρξνλα 

φηαλ κηα γπλαίθα δερηεί κηα ζεμνπαιηθή επίζεζε ζπρλά ληψζεη έλνρε ιεο θαη απηή ην πξνθάιεζε, 

ζηάζε ε νπνία είλαη ζπρλή ζε φ,ηη αθνξά ηηο γπλαίθεο κηα θαη ην θαηεζηεκέλν κέξνο ηεο 

θνηλσλίαο ελνρνπνηεί ην ζχκα ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Ζ δνπιεηά ε νπνία γίλεηαη ζε απηφ ηνλ 

ηνκέα απφ Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο είλαη έλα απφ ηα πνιιά βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

νχησο ψζηε λα ΜΖΝ εκπεδσζεί ζηελ θνηλσλία ε αληίιεςε φηη είλαη θπζηνινγηθή απηή ε 

ηξνκαθηηθή δηαθνξά βηνηηθνχ επηπέδνπ, αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ 

Κππξίσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσλία κε απνηέιεζκα κέζα ζε έλα θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα λα 

έρνπκε ζπλζήθεο θενπδαξρίαο θαη αλάινγεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Ο θξαηηθφο ξαηζηζκφο θαη ζεμηζκφο (δεο δειψζεηο θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ) ζηελ Κχπξν βνεζά 

πνιχ ηελ αλάπηπμε ηνπ θαη κέζα ζηνλ πιεζπζκφ θαη ζπλεπψο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθεγφξνπ 

ζηελ νπνία αλαθέξζεθε ην ληνθπκαληέξ. Θεσξψ επίζεο φηη ην ζχζηεκα δηάθξηζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ην νπνίν αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ε νπνία ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ 

αζψα πεξηζηεξά ιεο θαη φια απηά ζπκβαίλνπλ παξά ηελ ζέιεζε ηεο είλαη κηα ππνθξηηηθή θαη 

αζπγρψξεηε ζηάζε. Βέβαηα αληηιακβάλνκαη φηη είλαη ζηε θχζε ησλ ηαμηθψλ ζπζηεκάησλ λα 

δεκηνπξγνχλ θαηεγνξίεο πνιηηψλ νη νπνίνη παιεχνληαο γηα ηελ επηβίσζή ηνπο ζα παιεχνπλ 

κεηαμχ ηνπο γηα ην κνίξαζκα κηαο κηθξήο πίηηαο ε νπνία απνκέλεη απφ ην κεγάιν θαγνπφηη θαη 

ξίρλεηαη απφ ηα πάλσ πξνο ηα θάησ γηα λα θαγσζνχλ νη απφ θάησ. Με απηφ ππ‘ φςε κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη ε πνιηηηθή πάιε γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ κεηαλαζηψλ νη νπνίνη δνπλ θάησ απφ 

θαζεζηψο δνπιείαο ζπλδέεηαη κε ηελ πάιε ελάληηα ζην ίδην ην ζχζηεκα.  

Σν άιιν ζρφιην πνπ αμίδεη λα ζπδεηεζεί είλαη ην φηη έρεη ζηεζεί έλα ηέηνην δίθηπν 

εθκεηάιιεπζεο κεηαλαζηψλ ην νπνίν είλαη πνιχ θεξδνθφξν. Μέζα ζ‘ απηφ έρνπλ ζηεζεί 

θπθιψκαηα αζηπλνκηθψλ θαη δηθεγφξσλ ηα νπνία εηζπξάηηνπλ απφ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αηηεηψλ 

αζχινπ λα παξακείλνπλ εδψ θαη λα θεξδίζνπλ ρξφλν δσήο αθνχ θαηά ηελ  επηζηξνθή ηνπο ζηηο 
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ρψξεο ηνπο πεξηκέλεη είηε ε θπιαθή είηε ε εθηέιεζε. Έηζη κηα ηέηνηα θινπ θαηάζηαζε 

παξαλνκίαο επηηξέπεη πην κεγάια θέξδε ζε εξγνδφηεο θαη ζηα θπθιψκαηα απαηεψλσλ ηα νπνία 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο κεξηθέο ρηιηάδεο αηηεηέο αζχινπ νη νπνίνη πεξηκέλνπλ ην ζηάηνπο ηνπ 

πνιηηηθνχ πξφζθπγα γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ ηελ δσή ηνπο (θπξηνιεθηηθά). Σν 

Κππξηαθφ θξάηνο είλαη ζπλέλνρν ζην φηη ξπζκίδεη ηε κεηαλάζηεπζε κε ηξφπν ν νπνίνο επηηξέπεη 

ζε απηά ηα θπθιψκαηα λα ζεζαπξίδνπλ, ελψ θαλείο δελ ηνικά λα ηα βγάιεη πέξα καδί ηνπο 

θπξίσο βέβαηα γηαηί δελ ζέιεη. Απηή ε ζπκπεξηθνξά πξνο αηηεηέο αζχινπ δείρλεη κηα γξήγνξε 

αλάπηπμε ελφο ππφθνζκνπ ν νπνίνο ζα καο θαλεί γξήγνξα. Απηφ επίζεο ζπλδέεηαη κε ηελ 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ε νπνία αλ ην ήζειε ζα κπνξνχζε λα έρεη δηάθαλεο θαη θαζαξέο 

δηαδηθαζίεο θαη λα κπινθάξεη ην ειεχζεξν έδαθνο ην νπνίν ε ίδηα πξνζθέξεη ζηνλ ππφθνζκν. 

Έλα ηξίην ζρφιην θαηαπηάζηεθε κε ην δήηεκα ηεο πξνζέιεπζεο κεηαλαζηψλ κε θεληξηθφ ζεκείν 

αλαθνξάο ην φηη έξρνληαη ζηελ Κχπξν ηελ νπνία δήζελ δηαιέγνπλ ζαλ θαιφ ζεκείν πξννξηζκνχ 

θαη κεηά παξαπνληνχληαη νη Κχπξηνη γηαηί ζψλεη θαη θαιά λα δηαιέγνπλ απηή ηε ρψξα. Λέρζεθε 

φηη είλαη ιεο θαη νη αηηεηέο αζχινπ επηζθέπηνληαη ηνπξηζηηθφ γξαθείν φπνπ θνηηάδνπλ 

ηαμηδησηηθά έληππα θαη επηιέγνπλ ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο φπνπ ζα δήζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ αζχινπ ηνπο ζε ζηπι δηαθνπψλ. Δηπψζεθε φηη νη άλζξσπνη απηνί έηξεμαλ θαη δηέζρηζαλ 

κεγάιεο εθηάζεηο είηε γηα λα μεθχγνπλ απφ άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο είηε γηα λα γιηηψζνπλ 

ηελ δσή ηνπο θαη ην φηη βξέζεθαλ ζηελ Κχπξν είλαη γηα ιφγνπο γεσγξαθίαο. Ζ δε κνλφπιεπξε 

παξνπζίαζε ηνπο σο απεηιή απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, πξντδεάδεη ηελ θνηλή γλψκε ζε 

κηα αληίιεςε ηνπ δεηήκαηνο ζαλ απηήλ πνπ ζέινπλ ηα θπθιψκαηα εθκεηάιιεπζεο κεηαλαζηψλ 

θαη έηζη ζαλ θνηλσλία ιακβάλνπκε κέξνο ζηε δεκηνπξγία ζθιάβσλ κέζα ζε ζπλζήθεο 

θαπηηαιηζκνχ θαη κε πνιηηηθά ηδεψδε ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ, γεγνλφο ην νπνίν πξνθαιεί έλα 

είδνο ζρηδνθξέλεηαο ζηελ θνηλσλία. ηγά ζηγά ζα ζέινπκε φια ηα δηθαηψκαηα γηα καο ηα νπνία 

ζα ζηεξίδνληαη ζηελ θαηαπίεζε ησλ άιισλ θαη ζα βξεζνχκε ζηελ θαηάζηαζε ησλ πξψελ 

απνηθηνθξαηψλ. Μήπσο νη πξψελ απνηθηνθξαηνχκελνη ιανί ζέινπλ θάπνηε λα βξεζνχλ ζηελ 

ζέζε ησλ πξψελ θαηαπηεζηψλ ηνπο θαη λα ληψζνπλ ην κεγαιείν πνπ έλησζαλ κε εκάο νη Άγγινη 

ηκπεξηαιηζηέο; 

Μέξνο ηνπ αθξναηεξίνπ δηεξσηήζεθε γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη, πξάγκα γηα ην νπνίν ιέρζεθε 

θάηη, φηη δειαδή πξέπεη λα θαηαιάβνπκε απηφ πνπ γίλεηαη σο θνηλσλία θαη λα ζπκψζνπκε σο 

έλα βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ λα θάλνπκε νξγαλσκέλν θίλεκα ζ΄ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

δνπιεία θαη άζιηα ζπκπεξηθνξά ελαληίνλ ησλ κεηαλαζηψλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε λνκίδσ 

φηη πξέπεη λα γίλεη αξθεηή δνπιεηά ζην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε σο θνηλσλία απηφ πνπ θάλνπκε 

ζηνπο κεηαλάζηεο θαη λα βάινπκε κπξνζηά καο ην δήηεκα φηη πξέπεη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζέινπκε λα καο ζπκπεξηθέξνληαη εκάο. Σν γεγνλφο φηη έλα φρη επθαηαθξφλεην 

κέξνο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο έδεζε θαη πινχηηζε ζηελ Αθξηθή ελψ ην ίδην ηκήκα ησλ 

Διιελνθππξίσλ δελ ζέιεη ηα ίδηα γηα ηνπο Αθξηθαλνχο ζηελ Κχπξν αιιά αθξηβψο ηα αληίζεηα, 

δείρλεη ηελ ηάζε καο σο θνηλσλίαο. Μέζα ζηελ Κχπξν ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο -φπνπ δπν 

Κηλέδνη βγαίλνπλ ζηελ αληέλα ηεο ΑΖΚ γηα λα δηακαξηπξεζνχλ γηα ηελ κε πιεξσκή ηνπο απφ 

ηνλ εξγνδφηε ηνπο σο ην κφλν κέζν γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο- θαη ηα πνιιά 
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άιια θξνχζκαηα κε πιεξσκήο ησλ πνιχ ρακειψλ κηζζψλ κεηαλαζηψλ, καο νδεγά θαηεπζείαλ 

ζε θξνχζκαηα ηα νπνία, αλ ε ηζηνξία γξάθεηαη σο έγηλε, ζα θαηαηάμεη θαη ηελ Κχπξν ζηηο ρψξεο 

νη νπνίεο ζπκπεξηθέξζεθαλ ξαηζηζηηθά ζε αλππεξάζπηζηνπο κεηαλάζηεο ηελ ζηηγκή πνπ νη 

Διιελνθχπξηνη σο κεηαλάζηεο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ θαιέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, πνιινί εθ 

ησλ νπνίσλ πινχηηζαλ.  πκπεξάζκαηα φπσο νη Κχπξηνη ηα θαηάθεξαλ γηαηί ήηαλ εξγαηηθνί θαη 

ηθαλνί είλαη πιένλ αλάμηα ιφγνπ θαη καο βάδνπλ ζηελ πνξεία ηνπ φ,ηη θάλακε εκείο λα ην 

βαθηίδνπκε ζεηηθά θαη φ,ηη θάλνπλ νη άιινη θαη δελ καο ζπκθέξεη λα ην βιέπνπκε αξλεηηθά, 

δειαδή λα ηαπηίζνπκε ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ κε ηελ απφιπηε αιήζεηα. 

Υξίζηνο 

 —————————————————————————————————————- 

Cyclown Circus (μέπορ Α΄) 

 

   Οη Cyclown Circus είλαη έλα πεξηπιαλψκελν 

ηζίξθν δξφκνπ.  Απφ ην Ννέκβξην βξίζθνληαη 

ζηελ Κχπξν θαη δνπλ ζηελ θαηάιεςε Malacasa 

ζηε λφηηα Λεπθσζία.  Σνπο Cyclown Circus 

απνηεινχλ απηή ηε ζηηγκή ε  Ρνζίν (απφ ηελ 

Αξγεληηλή), ν Νηέεβηλη (απφ ηε Γεξκαλία), ν 

Ραθαέι (απφ ηηο ΖΠΑ), ε Μαξηιίο (απφ ηνλ 

Καλαδά),o ηάληη (απφ ηηο ΖΠΑ),  ν Πηέξν (απφ 

ηελ Ηηαιία), ν Tζηάληλ (απφ ηηο ΖΠΑ) θαη ν 

ηκφλε (απφ ηελ Ηηαιία). 

Πφζν θαηξφ ηαμηδεχεη καδί ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα, ηα ελληά άηνκα πνπ είζαζηε ηψξα ζηελ 

Κχπξν; 

Σζηάληλ: πνηνο έρεη πνδήιαην θαη αγαπά ην ηζίξθν κπνξεί λα έξζεη καδί καο.  Ζ νκάδα 

κεγαιψλεη, κηθξαίλεη, αλαιφγσο…Θεσξνχκε βέβαηα φηη ε νκάδα δελ έρεη θηάζεη ζε νξηαθά 

ζεκεία, λα είκαζηε δειαδή θακηά εηθνζαξηά άηνκα.  Σφηε, ππνρξεσηηθά πξέπεη λα αξλεζνχκε.  

Πξέπεη θαλείο λα βξίζθεη ηα φξηά ηνπ.  πλήζσο φκσο είκαζηε ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ 

κπνξνχκε λα δερηνχκε λέα κέιε ζηελ νκάδα .  πλήζσο επίζεο, ν θφζκνο δε ζέιεη ηφζν εχθνια 

λα παξαηήζεη ηε δνπιεηά ηνπ θαη ην ζπίηη ηνπ γηα λα γπξλάεη κε έλα κάηζν αλζξψπνπο πνπ δε 

μέξεη θαη πνιχ θαιά!…  Οπφηε δε ζπκβαίλεη θαη πνιχ ζπρλά. 
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Μαξηιίο: Ο Νηέεβηλη γηα παξάδεηγκα, είλαη καδί καο απφ 

ηελ Ηζηακπνχι.  Σνλ είδακε λα παίδεη ζην δξφκν θαη ηνπ 

είπακε «Αλ έρεηο πνδήιαην, έια καδί καο».  Καη ήξζε.. 

Πφζα ήηαλ ηα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ είρε πνηέ ε νκάδα; 

Σζηάληλ:  Δίθνζη ηξία 

Πνχ έγηλε απηφ; 

Σζηάληλ: ην Βεξκφλη.  Σν δεχηεξν κεγαιχηεξν κέγεζνο 

πνπ είρακε πνηέ ήηαλ δεθαεθηά-δεθανθηψ άηνκα ζηελ 

Ηηαιία, κηα παιαβή θαηάζηαζε φπνπ γηα ηξεηο εβδνκάδεο 

άλζξσπνη έξρνληαλ θη έθεπγαλ.  Μεηά ν αξηζκφο κεηψζεθε 

δξακαηηθά κέζα ζε δπν βδνκάδεο φηαλ πήγακε ζηελ 

Κξναηία.  Ήηαλ πνιιή δέζηε …..Δίρακε άηνκα φισλ ησλ 

ειηθηψλ.  Μηα θνξά είρακε έλα θνξίηζη απφ ηελ Αγγιία πνπ ήηαλ ηξηψλ ρξνλψλ, είρε έξζεη κε 

ηνλ παηέξα ηεο θαη ηε κεηέθεξε ζ‘ έλα θαξνηζάθη κε ην πνδήιαηφ ηνπ.  Έλα άιιν θνξίηζη απφ 

ηε Υηιή, πνπ ήηαλ νρηψ ρξνλψλ, ηαμίδεπε κε ην δηθφ ηεο πνδήιαην γηα 1000-1500 ρηιηφκεηξα.  

Πνιιή δνπιεηά!….Κνπβαινχζε κφλν ηνλ ππλφζαθν θαη ηελ θνπβέξηα ηεο – ε, ηεο θνξηψζακε 

θαη θάηη… 

Πψο άξρηζε ην  Cyclown Circus; 

Σζηάληλ: Πξηλ πέληε ρξφληα ζηελ Ακεξηθή ηαμηδεχακε κηα νκάδα ηζίξθνπ κε θαξαβάληα.  

Ξνδεχακε φια ζρεδφλ ηα ρξήκαηα καο γηα βελδίλε, δελ ηξψγακε θαη πνιχ θαιά, πεξλνχζακε 

ψξεο θάησ απφ ηα θαξαβάληα πξνζπαζψληαο λα δηνξζψζνπκε βιάβεο κέζα ζηε δέζηε, ψζπνπ 

θηάζακε ην Υεηκψλα ζην ζηηλ ηνπ Σέμαο.  Δθεί πέξα ππάξρεη κηα πνιχ σξαία θαη αλεπηπγκέλε 

θνπιηνχξα γχξσ απφ ην πνδήιαην θαη άθζνλα πνδήιαηα πνπ αθήλνπλ πίζσ ηνπο νη θνηηεηέο.  

Έηζη, απνθαζίζακε φηη ίζσο λα ήηαλ θαιή ηδέα λα κεηαθέξνπκε ην ηζίξθν ζε πνδήιαηα αληί γηα 

ηα θαξαβάληα.  Ήκαζηε ηξεηο εθείλν ηνλ θαηξφ.  Πεξάζακε ην Υεηκψλα ζην Σέμαο θηηάρλνληαο 

πνδήιαηα θαη ζην ηέινο θαλέλα απφ ηα πνδήιαηα δε ιεηηνπξγνχζε θαλνληθά.   Σν δηθφ κνπ, γηα 

παξάδεηγκα, δελ είρε ηαρχηεηεο, αιιά παξ‘ φι‘ απηά απνθαζίζακε λα θχγνπκε ην Μάε.  

Γηαζρίζακε ηελ έξεκν ηνπ Σέμαο σο ην Μεμηθφ.  Ήηαλ έλα ελδηαθέξνλ πείξακα λα θνπβαινχκε 

φια καο ηα πξάγκαηα πάλσ ζ΄ έλα πνδήιαην ρσξίο ηαρχηεηεο, θάησ απφ ηνλ θαπηεξφ ήιην, κε 

απνζηάζεηο πεξίπνπ 1000 ρηιηφκεηξσλ αλάκεζα ζηα ζεκεία φπνπ κπνξείο λα πξνκεζεπηείο λεξφ. 

Πεο καο θη άιια γηα ην πψο ήηαλ ελδηαθέξνλ απηφ ην πείξακα.. 

Σζηάληλ:  Ήηαλ εθπιεθηηθφ λα δηαπηζηψλεηο ην πψο απνηχραλε ζε θάζε ηνπ πηπρή, αιιά κε 

θάπνην ηξφπν ηα θαηαθέξακε θαη θηάζακε ζην Μεμηθφ θαη πίζσ ζην Σέμαο κέζα ζε έλα κήλα.  

Ήηαλ κηα θαληαζηηθή εκπεηξία.  Θέιακε λα ηελ επαλαιάβνπκε, κφλν πνπ απηή ηε θνξά ζέιακε 

ηα πνδήιαηα καο λα είλαη θάπσο πην ιεηηνπξγηθά.  Με ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ μαλαξρίζακε 



10 
 

απφ ην Βεξκφλη θαη φια ήηαλ πνιχ πνιχ θαιχηεξα.  Μφιηο άξρηζαλ ηα θξχα, γπξίζακε πξνο ην 

Νφην θαη ιίγνπο κήλεο κεηά  αθήζακε ηελ Ακεξηθή θαη ήξζακε ζηελ Δπξψπε.  Έθπγα κφλνο 

κνπ απφ ηελ Ακεξηθή, ζπλάληεζα άιινπο αλζξψπνπο ζηε δηαδξνκή ή ήξζαλ άιινη απφ ηελ 

Ακεξηθή.  Οη άιινη δχν πνπ ήηαλ καδί κνπ ζην Βεξκφλη, είλαη θη απηνί ζηελ Δπξψπε: ν έλαο 

είλαη ζηελ Διιάδα. 

πλαληηέζηε θάπνηε; 

Σζηάληλ: πλαληεζήθακε ζηελ Κξήηε πέξζη.  ινη ζέινπλ λα θάλνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα 

φκσο, μέξεηο.  Γηα παξάδεηγκα πέξζη ζέιακε λα πάκε ζηελ Σνπξθία, αιιά έλα απφ ηα άηνκα πνπ 

ήηαλ καδί καο ήζειε λα κείλεη ζηελ Διιάδα, νπφηε έκεηλε.  ινη έρνπκε δηαθνξεηηθή αληίιεςε 

γηα ην ηη ζέινπκε λα θάλνπκε, νπφηε δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θάλνπκε φινη καδί, ηα ίδηα 

πξάγκαηα θαη πάληα.  Έλα απφ ηα σξαία ηνπ λα ηαμηδεχεηο κε πνδήιαην, είλαη ην φηη κπνξείο λα 

θηλείζαη αλεμάξηεηα, δελ εμαξηάζαη απφ ην απηνθίλεην θαλελφο. 

Μαξηιίο:  Οη πεξηζζφηεξνη απφ καο είκαζηε θάηη ζαλ αλεμάξηεηνη θαιιηηέρλεο ηνπ δξφκνπ, 

νπφηε απηφ θάλεη ηα ηαμίδηα αθφκα πην εχθνια.  Μεξηθέο θνξέο έρνπκε πξνβιήκαηα ζηα ζχλνξα 

δηφηη θάπνηε είλαη παξάλνκν λα δνπιεχνπκε ζην δξφκν ρσξίο βίδα, αιιά ζπλήζσο δελ είλαη 

πξφβιεκα.  Υξεηαδφκαηε πνιχ ιίγα ιεθηά θπξίσο γηα θαγεηφ, έηζη ηαμηδεχνπκε, ζπλαληνχκε 

λένπο αλζξψπνπο ζηε δηαδξνκή.  Πεξηζζφηεξνη απφ εθαηφ άλζξσπνη έρνπλ ηαμηδέςεη κε απηφ ην 

ηζίξθν θαηά θαηξνχο.  Δίλαη αλαξρηθφ θαη θάπσο ρανηηθφ αιιά ζηελ ηειηθή επέξρεηαη κηα 

αξκνλία θαη κηα ηζνξξνπία θαη ηα πξάγκαηα δνπιεχνπλ απφ κφλα ηνπο.  Θα ήηαλ εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνλ αλ ηαμίδεπαλ φινη απηνί καδί…..Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε ΄θξίζηκε κάδα‘ 

Αρ μιλήζοςμε λίγο πεπιζζόηεπο για ηην εμπειπία και ηην αίζθηζη ηος να ηαξιδεύεηε και να 

δοςλεύεηε με αςηό ηον ηπόπο. 

 Μαξηιίο:  Γηα ηελ αιήζεηα, είλαη έλαο ηξφπνο 

πξνζαξκνγήο.  Έρεη πνιιή πιάθα φηαλ θαζφκαζηε φινη θαη 

αξρίδνπκε «ηψξα ζα πάκε εδψ, ηψξα ζα πάκε εθεί» θαη 

αξρίδνπκε ηηο ππνζέζεηο «ζα είλαη έηζη» ή «ζα είλαη 

αιιηψο» θαη «αλ πάκε εθεί, ζα έρνπκε απηά ηα 

πξνβιήκαηα» θαη «αλ πάκε αιινχ ζα έρνπκε απηά» θ.ν.θ.   

Πνηέ δελ μέξεηο!! ινη καο πξέπεη λα κπνξνχκε λα 

πξνζαξκνδφκαζηε.  Κάπνηε ηα πξάγκαηα είλαη πάξα πνιχ 

θαιά, θάπνηε δελ είλαη.  Σνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ λνκίδσ 

καο απαζρνιεί ην ηαμίδη, είκαζηε πνιχ πνιχ πξνζεθηηθνί 

φζνλ αθνξά ηα ρξήκαηα θαη, γηα παξάδεηγκα, φηαλ ήκαζηε 

ζηελ Σνπξθία μέξακε φηη ν θφζκνο δελ είρε πνιιά 

ρξήκαηα, νπφηε δεηνχζακε θαγεηφ ή θάπνην κέξνο γηα λα 

θνηκεζνχκε θαη απηφ ήηαλ αξθεηφ.  Πνιινί άλζξσπνη 

λνκίδνπλ φηη είκαζηε ζίαζνο, αιιά ε αιήζεηα είλαη φηη 
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θάλνπκε έλα πείξακα δσήο.  Γνθηκάδνπκε έλα ηξφπν ειεχζεξεο χπαξμεο ζε έλα θαπηηαιηζηηθφ 

θφζκν φπνπ φινη είλαη ηφζν απνξξνθεκέλνη ζε επζχλεο θαη γεκάηνη πίεζε.  Ννηψζσ έλα 

αίζζεκα ειεπζεξίαο πάλσ ζην πνδήιαηφ κνπ.  Αλ έρνπκε πξνβιήκαηα θάπνπ θαη καο δηψρλνπλ, 

απιψο θεχγνπκε.  Αθφκα θαη αλ δελ έρνπκε πνιιά ρξήκαηα, έρνπκε ηα πνδήιαηα καο, κπνξνχκε 

λα θχγνπκε θαη λα πάκε θάπνπ αιινχ.  Γηα ηελ ψξα είκαζηε κηα ραξά! 

Ραθαέι: Απηφ πνπ είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ είλαη λα πξνζπαζείο λα δνπιέςεηο κε νρηψ άιια 

άηνκα ρσξίο πξαγκαηηθά λα ππάξρεη πνηέ θάπνηνο «ππεχζπλνο».  ινη έρνπκε δηαθνξεηηθέο 

ηδέεο γηα ην πνχ λα πάκε, κπνξεί λα ζθεθηνχκε είθνζη δηαθνξεηηθά κέξε θαη λα θαηαιήμνπκε 

είθνζη ρηιηφκεηξα πην θάησ.  Σψξα θάπνηνη ζθέθηνληαη λα παλ πίζσ ζηελ Σνπξθία, άιινη πίζσ 

ζηελ Διιάδα, άιινη λα επηζηξέςνπλ ζπίηη, λα παλ ζην Κνπξδηζηάλ, ζηε πξία….. Γε μέξνπκε 

πξαγκαηηθά πνχ ζέινπκε λα πάκε, πάλησο θάπνπ δεζηά θαη αλ είλαη δπλαηφ θάπνπ πνπ δελ 

έρνπκε πάεη μαλά. 

Δίλαη πεξίπνπ ην ίδην φηαλ δνπιεχνπκε.  Σε λχρηα πξηλ ηε παξάζηαζε ζην «Θέαηξν ρσξίο 

χλνξα», πξνζπαζνχζακε αθφκα λα ηειεηψζνπκε ηελ παξάζηαζε, θηηάρλακε ηηο καξηνλέηεο γηα 

ην ζέαηξν ζθηψλ, ηειεηψλακε ην ζελάξην.  Πνηέ δε γξάθεη θαλείο απφ κφλε ηεο ή κφλνο ηνπ κηα 

ηζηνξία θαη λα ηε δψζεη ζηνπο ππφινηπνπο. 

Μαξηιίο: Σα έρεη απηά ε αλαξρία: ηε κηα κέξα έρεη έλα άηνκν πεξηζζφηεξν θίλεηξν ή έκπλεπζε, 

ηελ άιιε κέξα θάπνην άιιν.  Δίλαη κηα εκπεηξία θνηλνηηθήο δσήο, θάπσο ζαλ ην ΄70 .  Κάπνηεο 

θνξέο είλαη πνιχ δχζθνιν, αιιά λνκίδσ φηη είλαη πνιχ πινχζηα εκπεηξία γηα ην ‗Δγψ‘.  

Πψο ρεηξίδεζηε ην ‗Δγψ‘ ζε έλα ηέηνην ζρήκα; 

Σζηάληλ: ηαλ βάδεηο καδί ελληά αζηξνλαχηεο πνπ δελ μέξνπλ ηη αθξηβψο ζέινπλ λα θάλνπλ κε 

ηε δσή ηνπο, πνχ πάλε θαη φινη έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηδέεο, βεβαίσο θαη ζα πξνθχςνπλ 

πξνβιήκαηα: ζα καιψζεηο, ζα δηαθσλήζεηο.  Ζ παξάζηαζε είλαη ε ψξα πνπ φια ιχλνληαη θαη 

ζπληνλίδνληαη.  

Ραθαέι: ηαλ ήκαζηε ζηελ Ηζηακπνχι έπξεπε λα δήζνπκε θαη νη ελληά ζ‘ έλα  δσκάηην φζν 

πεξίπνπ θαη απηή ε θνπδίλα γηα ελάκηζε κήλα.  Μνηξαδφκαζηε ην ρψξν θαη ηα ρξήκαηά καο, φια 

ηα ιεθηά πνπ θεξδίδνπκε πάλε ζην θαγεηφ θαη ζηηο βίδεο ή θπιάγνληαη γηα θάπνηα αλάγθε. 

Μαξηιίο:  Ζ εζληθφηεηα είλαη επίζεο κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα πηπρή. 

Ναη, πξφζεμα φηη κηιάηε φινη δηάθνξεο γιψζζεο.. 

Μαξηιίο: Ηηαιηθά, Γεξκαληθά, Ηζπαληθά, Αγγιηθά, Γαιιηθά.  Πνιινί απφ καο έρνπκε ηαμηδέςεη 

γηα θάπνην θαηξφ ζηελ Δπξψπε, νπφηε καζαίλνπκε ιίγν απφ ηελ θάζε γιψζζα.  

Κη φηαλ ρξεηάδεηαη λα ζπκθσλήζεηε γηα θάπνην δήηεκα; 

Ραθαέι:   πλήζσο ην ζπδεηνχκε γηα ιίγν θαη αλ δελ έρνπκε ζπλαίλεζε ηελ ψξα πνπ ρξεηάδεηαη 

λα πάξνπκε κηα απφθαζε, ζπλήζσο θάπνηα άηνκα έρνπλ κηα θαζαξφηεξε εηθφλα ηνπ ηη ζέινπλ 
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λα θάλνπλ ή έρνπλ πεξηζζφηεξε έκπλεπζε, νπφηε θη νη ππφινηπνη κπνξεί λα θαηαιήμνπκε ζην 

«Α, απηή είλαη θαιή ηδέα, ην θάλνπκε».   Γελ κπνξνχκε γηα παξάδεηγκα λα καγεηξεχνπκε φινη 

καδί, θάπνηνη πξέπεη λα ην θάλνπλ θάζε θνξά, νπφηε θάπνην  άηνκν παίξλεη ηελ πξσηνβνπιία. 

Μαξηιίο:  Πξηλ λφκηδα φηη ε δξάζε ήηαλ ην πην ζεκαληηθφ, δειαδή φηαλ έρεηο θάηη ζην κπαιφ 

ζνπ ην εμεγάο, ην θάλεηο θαη νη άιινη εκπλένληαη, πείζνληαη θαη ην θάλνπλ θη εθείλνη.  Απηφ δελ 

είλαη πάληνηε αιήζεηα!  Σν πνχ λα πάκε γηα παξάδεηγκα, είλαη πνιχ πην πνιχπινθν, νπφηε 

θαηαιήγνπκε πνιιέο θνξέο θάπνηνη λα πεγαίλνπλ  εθεί, άιινη λα πεγαίλνπλ αιινχ θαη λα 

ζπλαληηφκαζηε πάιη κεηά απφ ιίγεο κέξεο….Έρεη ελδηαθέξνλ φκσο.  Γηα ηελ ψξα  ζηακαηήζακε 

γηα ην ρεηκψλα, έρνπκε θάπνπ λα κείλνπκε, έρνπκε ρξφλν γηα εμάζθεζε, γηα λα μαλαζθεθηνχκε 

ηα λνχκεξα καο, γηα λα ζπγθεληξσζνχκε ζε πξάγκαηα πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα αζρνιεζνχκε 

καδί ηνπο φηαλ πνδειαηνχκε ζπλέρεηα. .…… 

Σζηάληλ: Δθηφο ησλ άιισλ, ηψξα ρεηκσληάδεη θαη είλαη πνιχ δχζθνιν λα πνδειαηείο ζην θξχν.  

Έρεηο δνθηκάζεη πνηέ λα πνδειαηήζεηο ζην ρηφλη;  

(Σν δεχηεξν κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζην ηξίην ηεχρνο ησλ Φάιησλ) 

Γέζπσ Π. 

  —————————————————————————————————————- 

Εκλογέρ- Ώπα να μην τηθίζοςμε 

 

Οη εθινγέο είλαη θιεςηά γηα λα παξαθξάζσ ηνλ Πξνπληφλ. Γελ είλαη κφλν άρξεζηεο θαη 

επηθίλδπλεο, είλαη θαη αληηδεκνθξαηηθέο! 

Γηαηί δε ζέισ λα ζπκκεηέρσ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο; 

Α) Δίλαη θινπή ησλ  πνιηηηθψλ κνπ δηθαησκάησλ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ είκαη κέινο ηεο πνιηηείαο 

έρσ ην πνιηηηθφ δηθαίσκα λα ζπλ-απνθαζίδσ. Απηφ ην δηθαίσκα ινηπφλ, ζηηο εθινγέο ην δίλσ ελ 

ιεπθψ ζε θάπνηνλ, γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη φπσο απηφο λνκίδεη θαιχηεξα. Θα κνπ επηζηξαθεί 

ζε 4 ρξφληα πίζσ κφλν γηα λα ην μαλαπαξαρσξήζσ ακέζσο ζε θάπνηνλ άιιν. Γειαδή ην 

δηθαίσκα ζην ζπλ-απνθαζίδεηλ έρεη κεηαηξαπεί ζε δηθαίσκα λα ιέσ πνηνο ζα απνθαζίδεη. 

«Μίιεζε ν ιαφο» ιέλε ζπρλά κεηά ηηο εθινγέο. Γηα ηα ρίιηα ηφζα πξνβιήκαηα, πνπ έρσ ην 

δηθαίσκα λα πσ πψο ζα ιπζνχλε, κνπ ιέλε «κίια αλαιπηηθά, κηα θνξά θάζε ηέζζεξα ρξφληα, 

αιιά δηθαηνχζαη λα πεηο έλα κφλν γξάκκα!» 

Καη αθνχ αξπάμνπλ ηελ ςήθν κνπ γηα λα δξάζνπλ «γηα ην θαιφ κνπ» ζα δσ πσο εμππεξεηνχλ 

ηνπο κεγαινεπηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη ηνπο ρνξήγεζαλ θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν θαη ζα 

ζθχβνπλ θεθάιη ζηελ θνκκαηηθή ηξνκνθξαηία, ή πεηζαξρία. Θα πξέπεη λα αηζζάλνκαη 

πξνδνκέλνο ή βιαμ; 
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Β) Με ηηο εθινγέο απνδέρνκαη ην παξακχζη πσο είκαη κέινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλφινπ 

αηφκσλ (ησλ πνιηηψλ ηνπ θξάηνπο), πσο είκαζηε κηα νκάδα κε θνηλά, ιίγν-πνιχ, ζπκθέξνληα 

θαη πξέπεη λα δνχκε πψο ζα ζπκβηψζνπκε φινη καδί. Δγψ δε ζέισ λα έρσ ηίπνηε θνηλφ κε ηνπο 

εμνπζηαζηέο κνπ. Δίκαζηε ζε αληίπαια ζηξαηφπεδα, δελ είκαη κλεζίθαθνο-απηνί ζέινπλ λα 

εθκεηαιιεχνληαη ηελ εξγαζία κνπ. ηαλ πάςεη απηφ ηφηε λαη, λα ζπδεηήζνπκε πψο ζα ιχζνπκε 

ηα θνηλά καο πξνβιήκαηα. Πξηλ απφ απηφ πξέπεη λα θνηηάμσ λα βγάισ ηελ βδέιια απφ ηελ ξάρε 

κνπ. 

Άζε πνπ ληξέπνκαη λα κπαίλσ ζηελ ίδηα νκάδα 

κε ηνπο ηεκπεξραλάδεο- θαπηηαιηζηέο κε 

επηηξέπνληαο ηελ είζνδν(ζηελ νκάδα) ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ δνπιεχνπλ ζε απηφ ην ηφπν θαη 

δελ έρνπλ ςήθν- ηνπο κεηαλάζηεο.  Σν κε 

πνίνπο ζα ζπληαρζνχκε είλαη πνιηηηθή 

απφθαζε, θαη κε ηηο αζηηθέο εθινγέο κπαίλνπκε 

αξληά θαη ιχθνη ζην ίδην ζηξαηφπεδν. Θα βγεη 

θηφιαο ν βνπιεπηήο λα κηιήζεη πσο αγσλίδεηαη 

γηα ην «θνηλφ θαιφ» θαη πσο ν πξφεδξνο ζα 

είλαη «φισλ ησλ Κππξαίσλ». 

Μπνξεί λα κε ζέισ λα είκαη ζηελ ίδηα νκάδα, φρη ηφζν γηαηί δελ ηνπο γνπζηάξσ, αιιά 

νπζηαζηηθά δελ είκαζηε ζηελ ίδηα νκάδα, είκαζηε αληίπαια ζηξαηφπεδα πνπ βξηζθφληνπζαλ 

θάπνηε ζε πάιε. Ζ επηινγή λα γίλεη ε πάιε απηή κε θνηλνβνπιεπηηθά κέζα, δηφηη δίλεη ζηνπο 

εθκεηαιιεπηέο ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα θαη θάλεη ηελ κάρε άληζε. Έρνπλε, εμ νξηζκνχ, ην 

ρξήκα , ηα ΜΜΔ θαη ειέγρνπλε ηηο δηαθεκίζεηο. Καη θαηαθέξλνπλε λα θνηκήζνπλε απηήλ ηελ 

πάιε.  Σν ζηξαηφπεδν κνπ ράλεη ηελ απαξαίηεηε αγσληζηηθφηεηα, νμπδέξθεηα θαη ηνλ 

απζνξκεηηζκφ ηνπ φηαλ ρξίδεη ζηξαηεγνχο. 

 Σν ρεηξφηεξν είλαη πσο αθφκε θαη αλ δελ βγεη ζηελ εμνπζία απηφο πνπ ζα ςεθίζσ, ν ληθεηήο 

πάιη ζα δξα ελ νλφκαηη κνπ, πθαξπάδνληαο ηε λνκηκνπνίεζε πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηε. Γίλσ, 

κνπ γιηζηξάεη, ην δηθαίσκα λα είλαη θάπνηνο αξρεγφο θαη εγέηεο ηεο νκάδαο. Ο Μπνπο γηα 

παξάδεηγκα δξα ζην φλνκα φισλ ησλ Ακεξηθάλσλ. Αθνχ έλαο βνπιεπηήο θιέςεη ην πνιηηηθφ 

κνπ δηθαίσκα, ην παξαρσξεί ζηνλ θνκκαηάξρε θαη φινη καδί ζηνλ επηθεθαιή ηνπ θξάηνπο. Ζ 

δηνιίζζεζε ηνπ πνιηηηθνχ κνπ δηθαηψκαηνο, πξνρσξά! Πάεη ζηνλ ΟΖΔ θαη δίλεη λνκηκφηεηα ζην 

πκβνχιην Αζθαιείαο λα ην παίδνπλ κπάηζνη ηεο πθειίνπ. 

Γ) Με ην λα ςεθίδσ απνδέρνκαη ηελ λνκηκφηεηα ηνπ θξάηνπο, απνδέρνκαη φηη νη εθινγέο είλαη 

λφκηκεο άξα θαη απηφο πνπ ηηο νξγαλψλεη είλαη λφκηκνο.  Αιιά γηα θάηζε. Γηαηί θάπνην θξάηνο 

λα έρεη ηελ απνδνρή θαη ηε ζηήξημή καο; Αο δνχκε κφλν δπν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ: 

Σα ζχλνξα. Κάζε θξάηνο ππάξρεη κέζα ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ νξίδεηαη απφ ηα ζχλνξά 

ηνπ. ια ηα ζχλνξα δηακνξθψζεθαλ ζαλ απνηέιεζκα βίαο (εηζβνιήο θαη θαηνρήο ιέγεηαη απφ 



14 
 

νξηζκέλνπο αιιά ην βξίζθνπλε κφλν  ζηελ Σνπξθία-ιεο θαη δελ είλαη φια ηα θξάηε ηνπ θφζκνπ 

κε ηελ ίδηα κέζνδν πνπ δεκηνπξγεζήθαλε. Απνδερφκελνο ην θξάηνο απνδέρνκαη θαη ηε δηαίξεζε 

ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο κε βάζε γεσγξαθηθά θξηηήξηα. Δίλαη έμσ απφ ηελ εζηθή κνπ. 

Ηδηνθηεζία γεο. Κάζε θξάηνο δίλεη δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο. Γηα θάηζε, θ. Κξάηνο, απφ πνχ θαη 

σο πνχ ν Υ δηθαηνχηαη απηά ηα ηεηξαγσληθά; Σνπ ηα έδσζε ν παππνχο, πνπ ηα αγφξαζε απφ ην 

Α, πνπ ηνπ ηα έδσζε ν Γ, ζην ηέινο θαηαιήγνπκε πσο ν ηάδε βαζηιηάο κνίξαζε ηε γε ζε 

θνκκάηηα θαη ηα έδσζε ζε αξρηθνχο ηδηνθηήηεο (κάιινλ ζε απινθφιαθεο). Δγψ δε ζέισ ην παξφλ 

λα είλαη βαζηζκέλν ή λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ θάζε ηχξαλν. Γελ είκαη δηθεγφξνο αιιά είκαη 

ζίγνπξνο πσο ππάξρνπλ ρηιηάδεο ηέηνηα παξαδείγκαηα.. Σν θξάηνο είλαη ε κεηεμέιημε κηαο 

θιίθαο καθηφδσλ. 

Γ) Σέινο θαη πην ζεκαληηθφ, ζα κπνξνχζα λα πσ πσο, δελ ζέισ θπβεξλήηεο γηαηί ζίγνπξα ε 

εμνπζία δηαθζείξεη. ρη δελ είλαη ιφγνο απηφο.. Αθφκε θαη απνδεδεηγκέλα, λπλ θαη αεί λα είλαη ν 

άιινο άγηνο, δε ζέισ λα έρεη θακία εμνπζία επάλσ κνπ, είλαη πξνυπφζεζε θαη πξνζηαζία ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηεο ειεπζεξίαο κνπ. 

Γελ ζα ςήθηδεο ελάληηα ζην Υίηιεξ; Δίλαη ε πην ζπρλή εξψηεζε πνπ γίλεηαη ζπλήζσο απφ 

πνλεξνχο αξηζηεξνχο. ρη! Ο Υίηιεξ δε ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη πνηέ αλ δελ ππήξρε ην 

γεξκαληθφ θξάηνο. Δίλαη απηφ πνπ ηνπ έδσζε ην κνλνπψιην ηεο εμνπζίαο. Υσξίο λα ην θξάηνο 

θαη ηελ νξγαλσκέλε βία ν Υίηιεξ ζα ήηαλ έλαο παιηάηζνο πνπ ζα θνξφηδεπε ηνπο καχξνπο θαη 

ηίπνηε άιιν. 

Αο κπεη κηα ηειεία ζηα θφκκαηα! 

 ηνπ Υ. 
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Το Σύζηημα Διώκει Όζοςρ Ανηιζηέκονηαι Σηιρ Κηηνυδίερ ηος 

  

ηηο 13/11/2002 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε αηφκσλ ζην ρψξν ηνπ αλαξρηθνχ ππξήλα ζηε 

Λεκεζφ. ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο θαη ελψ ηα πξάγκαηα ήηαλ ήξεκα, μαθληθά δχν άηνκα πνπ 

είραλ θχγεη επέζηξεςαλ, αθνινπζνχκελνη απφ έλα άηνκν κε πνιηηηθά ξνχρα. Βγαίλνπκε φινη 

έμσ θαη ν ηχπνο απνρσξεί θσλάδνληαο φηη είλαη αζηπλνκηθφο. Μεηά απφ ιίγν αξρίδνπλ θαη 

θαηαθζάλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη κπάηζνη, νη νπνίνη πεξηθπθιψλνπλ κε απηνθίλεηα ην ρψξν. 

Κάπνηνη απφ απηνχο κπνπθάξνπλ ζην ζηέθη, φπνπ ν έλαο ππνδεηθλχεη ζε αλψηεξν ηνπ άηνκν γηα 

ην νπνίν ηζρπξίζηεθε φηη είδε λα γξάθεη ζε ηνίρν ζπλζήκαηα κε ζπξέη. 

Σα ζπλζήκαηα ήηαλ γηα αιιειεγγχε πξνο ην θπιαθηζκέλν αλαξρηθφ Γ.Κ. θαη πβξηζηηθά ελαληίνλ 

ησλ κπάηζσλ. Σφηε δεηνχλ απφ ηνλ Άξε Μαθξίδε ηα ζηνηρεία ηνπ θαη λα ηνπο αθνινπζήζεη ζην 

ηκήκα. Ο Άξεο κε έληνλν χθνο ηνπο απαληά φηη δελ είλαη ππφρξενο γηα ηίπνηα θαη φηη δελ 

αλαγλσξίδεη θαλέλα δηθαίσκα ζε απηνχο λα ηνπ πνχλε ηη λα θάλεη. Γεκηνπξγείηαη κεγάιε έληαζε 

θαη άιινη ζχληξνθνη ζπκίδνπλ ζηα θξαηηθά γνπξνχληα φηη δελ έρνπλ έληαικα γηα λα εηζέιζνπλ 

ζην ρψξν. Οη κπάηζνη βγαίλνπλ έμσ εθηνμεχνληαο απεηιέο θαη κπινθάξνληαο φιεο ηηο εμφδνπο, 

απαηηψληαο λα παξαδνζεί ν Άξεο. 

Παξάιιεια, απφ φζα αληηιεθζήθακε, αξρίδνπλ ηε δηαδηθαζία γηα έληαικα εηζφδνπ. Γέθα άηνκα 

παξακέλνπκε ζην ζηέθη ζπδεηψληαο γηα ην πψο ζα εμειηρζεί ε θαηάζηαζε. Απνθαζίδνπκε λα 

βγνχκε έμσ φινη καδί πξηλ εθδνζεί ην έληαικα γηα λα δηαθχγνπκε. Βιέπνληαο καο νη κπάηζνη 

καο εκπνδίδνπλ, επηκέλνληαο λα παξαδνζεί ν Άξεο, ν νπνίνο ελψ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ζην ζηέθη 

ηνλ αξπάδνπλ απφ ην ρέξη θαη πξνζπαζνχλ λα ηνλ ζπιιάβνπλ. Έηζη, αξρίδνπλ κηθξνζπκπινθέο 

ζηελ πξνζπάζεηα απειεπζέξσζεο ηνπ. Σειηθά ηνλ απνκνλψλνπλ θαη ηνλ βάδνπλ βίαηα ζην 

πεξηπνιηθφ. 

Ζ επφκελε αληίδξαζε ηνπ ζπιιεθζέληα είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο ζπλνιηθφηεξεο αληίιεςεο θαη 

απέρζεηαο πνπ αηζζάλεηαη γηα θάζε εμνπζηαζηηθφ γξαλάδη. Αλάκεζα ζε δχν κπάηζνπο ζην 

απηνθίλεην, απαληά ζηηο απεηιέο ηνπο κε έλα εθηνλσηηθφ γέιην θαη βξίδνληαο ηνπο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ ζηελ Κεληξηθή Γηεχζπλζε Λεκεζνχ, θάπνηνο ηνπ ηξαβάεη ηα καιιηά 

ιέγνληαο ηνπ φηη ζα ηνλ ―θάεη‖. Φπζηθά, νχηε ιφγνο ζρεηηθά κε λνκηθά δηθαηψκαηα… 

Ζ ζηάζε ηνπ Άξε ζηελ αλάθξηζε ήηαλ θάζεηα αξλεηηθή, πξνθαιψληαο ξήμε κε ηνπο 

λενρνπληηθνχο αλαθξηηέο ηεο θαξζνθσκσδίαο πνπ νλνκάδνπλ δεκνθξαηία. Σν κίζνο ηνπο γηα 

θάζε αγσληδφκελν άλζξσπν ηφζν κεγάιν, πνπ ηνλ μπινθνξηψλνπλ ζην πξναχιην ηνπ ηκήκαηνο 

κφιηο ηνλ θαηεβάδνπλ απφ ην πεξηπνιηθφ. Έλα ζθεληθφ πνπ ζα επαλαιεθζεί αξγφηεξα εληφο ησλ 

―θηιφμελσλ‖ θξαηεηεξίσλ ηνπ θππξηαθνχ θξάηνπο. Μεηά απφ 24 ψξεο θξάηεζεο αθήλεηαη 

ειεχζεξνο κε βαξηά ρηππήκαηα, εηδηθά ζην θεθάιη. Σνπ θαηαινγίδνπλ ζνβαξέο θαηεγνξίεο γηα 

―επίζεζε‖ θαη ―πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο ζε αζηπλνκηθφ‖! Φπζηθά, θαλείο δε ζα έρεη δεη ή 

αθνχζεη γηα ηε βάλαπζε θαθνπνίεζε πνπ ππέζηε ν Άξεο… 
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Τπία σπόνια μεηά 

ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 2005, κε νξγαλσκέλε επηρείξεζε, νη κπάηζνη ζηήλνπλ θαξηέξη έμσ απφ ην 

πνιηηηζηηθφ θέληξν ―ΚΑΡΝΣΑ‖, φπνπ αλακέλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ Άξε γηα λα ηνπ δψζνπλ 

ηελ θιήζε, ηέζζεξηο κέξεο πξηλ ηε δίθε. Πξνεγνπκέλσο έρνπλ πάεη επαλεηιεκκέλα ζην ζπίηη ηεο 

κεηέξαο ηνπ θαη ζηνπο γείηνλεο (!) αλαδεηψληαο ηνλ. Δπίζεο, εκθαλίδνληαη κπάηζνη κε πνιηηηθά 

ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ ρσξίο λα απνθαιχςνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο, πξνζπνηνχκελνη φηη ζέινπλ 

λα ξσηήζνπλ θάηη. 

Οη παξελνριήζεηο αηφκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν (αληηεμνπζηαζηηθφ, 

απηφλνκν, ελαιιαθηηθφ) νη ζπζηεκαηηθνί έιεγρνη ζε ζπγθεθξηκέλα ππνζηαηηθά, νη μπινδαξκνί 

θαη ε θαηαζηνιή, πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ ρψξνπ 

ελάληηα ζε θάζε κνξθή εμνπζίαο. 

 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΣΟΝ ΑΡΖ ΜΑΚΡΗΓΖ 

ΓΗΚΖ 31/03/2006 

—————————————————————————————————————- 

Εςέλικηη Επγαζία και Επιζθαλήρ Ζυή  

 

Ζ επειηθηνπνίεζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο θεθαιαηαθήο 

ζπζζψξεπζεο, θαηαζηάζεηο  άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, απνηεινχλ εμειίμεηο πνπ αλαδνκνχλ ηηο ζρέζεηο 

παξαγσγήο θαη θαη‘ επέθηαζε αλαδηαξζξψλνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο ηαμηθήο καο 

θνηλσλίαο. ην θείκελν απηφ δε ζα εμεηαζηεί αλ ε εξγαζηαθή επειημία 

απνηειεί δνκηθή αλάγθε ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο ή ηδενινγηθή 

πνιηηηθή αληίιεςε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο. Σν θείκελν απηφ γξάθεηαη απφ ηε ζθνπηά ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ νηθνλνκία ηεο θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο αιιά γηα 

ην θνηλσληθφ λφεκα ηεο αλαηξνπήο ηεο. Γηα έλα κεγάιν κέξνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ νιφθιεξνπ ηνπ λεαξνχ ζε ειηθία ηκήκαηνο ηεο, εξγαζηαθή επειημία 

ζεκαίλεη πξψηα θαη πάλσ απφ φια επηζθαιήο εξγαζία, ή γεληθφηεξα δσή κέζα ζηελ επηζθάιεηα. 

Καη΄ επέθηαζε ν φπνηνο ζρεδηαζκφο παξέκβαζεο ζηνλ ηαμηθφ αληαγσληζκφ, νθείιεη λα ιάβεη 

ππφςε ηνπ ην λφεκα ηεο επηζθάιεηαο, φπσο απνηππψλεηαη ζηηο δσέο ησλ ππνθεηκέλσλ.  

 Σν βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηζθάιεηαο είλαη ε αβεβαηφηεηα. Ζ αβεβαηφηεηα έρεη 

πνιιαπιέο δηαζηάζεηο, δηαβαζκίζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο. Γελ βξίζθνληαη ιφγνπ ράξε φινη νη 

έθηαθηα απαζρνινχκελνη ζηελ ίδηα κηζζνινγηθή θιίκαθα, νχηε βηψλνπλ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. κσο ε κνξθή ηεο εθκεηάιιεπζεο ζηελ νπνία ππφθεηληαη είλαη παξφκνηα θαζψο ε 
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έιιεηςε νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ηνπο απνθιείεη απφ θάζε καθξφπλνν ζρεδηαζκφ ηεο δσήο 

ηνπο. Βξίζθνληαη ζε κηα θαηάζηαζε ζπλερνχο αλαζθάιεηαο κε φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηεο πξνεθηάζεηο, πνπ πεγάδεη απφ ηε ζπλαίζζεζε θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

πξνζσξηλφηεηαο ηνπο. Απνθιεηζκέλνη απφ ηα θεθηεκέλα δηθαηψκαηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 

(πιεξσκέλεο άδεηεο, δέθαηνο ηξίηνο κηζζφο θηι) θαη ρσξίο δηαβιεπφκελε ελζσκάησζε ζηε 

κφληκε εξγαζία -θαη άξα πξφζβαζε ζε εγγπεκέλν κηζζφ- νδεγνχληαη ζε έλα παδάξη ππεξεζηψλ. 

Υάλνπλ δειαδή ηελ ζηγνπξηά ηνπ κηζζσηνχ ρσξίο λα παχνπλ λα ππφθεηληαη ζηελ ηεξαξρία θαη 

ηελ αιινηξίσζε ηεο κηζζσηήο ζρέζεο. Οη εξγαδφκελνη κε ην θνκκάηη γηα παξάδεηγκα, πέξαλ απφ 

ην άγρνο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ εξγνδφηε ηνπο -πειάηε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, επσκίδνληαη 

ηαπηφρξνλα θαη ην ιεγφκελν ξίζθν ηνπ επηρεηξεκαηία, ηνλ θίλδπλν δειαδή ηεο  ρξενθνπίαο κέζα 

απφ ηνλ παξακεξηζκφ ηνπο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Ο εξγνδφηεο, ζαλ αγνξαζηήο 

ππεξεζηψλ, παχεη λα έρεη επζχλεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ, αθνχ ε 

εξγαζηαθή ζρέζε βαθηίδεηαη επαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία. Με ηελ απεηιή ηεο αλεξγίαο πάλσ απφ 

ηα θεθάιηα ηνπο θαη ηνλ θφβν ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάπησζεο, πνιινί εξγαδφκελνη πηέδνληαη λα απνδερηνχλ ελ ιεπθψ ηελ φπνηα εξγαζία ηνπο 

αλαηεζεί. Ζ δσή κέζα ζηελ επηζθάιεηα πξνσζεί ηε ζεακαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο εξγαζίαο σο 

επθαηξίαο. Σαπηφρξνλα ε επηζθάιεηα αλαπαξίζηαηαη ζεακαηηθά απφ ηελ εξγαζηαθή ηεξαξρία σο 

δσή. Ζ αλαδήηεζε ηεο βεβαηφηεηαο απφ ηνλ επθαηξηαθνπνηεκέλν άλζξσπν, εξγαδφκελν ή 

άλεξγν, ηνλ νδεγεί ζηελ αληίιεςε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο σο ειεπζεξίαο! 

Σν πξεθαξηάην δελ είλαη θξνχην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

θνπβαιά κέζα ηνπ ηζηνξία. Καζψο αιιάδνπλ νη επνρέο, ε 

ζηνηρεησκέλε θξαπγή  ησλ αθηεκφλσλ αγξνηψλ έμσ απφ ηα 

κεηαιιεία θαη ηηο νηθνδνκέο κηαο απνηθίαο αληερεί κέρξη 

ζήκεξα ζηα απηηά θάπνησλ… 

– Θέινπκελ κάζηξνλ, ηηέινπκε κάζηξν!!!          

 Ζ ζεκεξηλή απαίηεζε ηεο εξγνδνζίαο γηα επειημία ζηελ αγνξά 

θαη ρξήζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο  ζρεηίδεηαη κε ηελ άξλεζε 

ηεο λα επηβαξχλεηαη ην θφζηνο ηεο αλαπαξαγσγήο απηήο ηεο 

ίδηαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Σα πεξηζψξηα αλαπαξαγσγήο ηεο 

εξγαηηθήο δχλακεο φκσο έμσ απφ ηελ εκπνξεπκαηνπνηεκέλε 

εξγαζία έρνπλ ζηελέςεη. Οη αγξνηηθέο θνηλσλίεο, νη 

παξαδνζηαθέο νηθνλνκίεο πνπ ζηήξημαλ ηελ επέθηαζε ηνπ 

βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ παξέρνληαο πξψηε χιε θαη εξγαηηθή δχλακε κνχρηηλ ζήκεξα είλαη 

είδνο πξνο εμαθάληζε. Σν Κευλζηαλφ θξάηνο πξνλνίαο θαη ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο δειψλνπλ 

αδπλακία λα ζπληεξήζνπλ ηνλ νινέλα απμαλφκελν αξηζκφ αλέξγσλ θαη ππεξειίθσλ. Σν 

θεθάιαην αξλείηαη λα θξνληίζεη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

Θεσξεί ηα εξγαζηαθά ππνθείκελα σο αλαιψζηκα αληηθείκελα. κσο θεθάιαην ρσξίο εξγαηηθή 

δχλακε δελ κπνξεί λα ππάξμεη! ζν ειθπζηηθή θαη αλ αθνχγεηαη ζαλ ηδέα, νη κεραλέο δελ 

παξάγνπλ αμία. Ζ αμία είλαη θνηλσληθή θαηαζθεπή ρσξίο πιηθή νληφηεηα θσδηθνπνηήζηκε 
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καζεκαηηθά θαη άξα ππνινγίζηκε πνζνηηθά. Ζ αμηνπνίεζε ηεο αμίαο, ε επηβνιή δειαδή ηνπ 

«λφκνπ ηεο αμίαο» ζηελ θνηλσληθή δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο δελ είλαη πνηέ δεδνκέλε, αιιά 

αδηάθνπα δηαπξαγκαηεχζηκε, κεηαβαιιφκελε θαη ηειηθά κεηαιιαζζφκελε αλάινγα θαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξάμεηο ησλ ππνθεηκέλσλ. Ζ ίδηα ε ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη πξντφλ ηνπ 

θνηλσληθνχ αληαγσληζκνχ, ή φπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ν Holloway, ην θεθάιαην είλαη ηαμηθή 

πάιε. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε απηφ-αμηνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ πεξλά κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγία ηεο εξγαζίαο, ελψ ε απηφ-αμηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο κέζα απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

θεθαιαίνπ!  

Ζ απηνλφκεζε ηεο εξγαζίαο απφ ην πξφγξακκα αμηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ παξακέλεη ην 

βαζηθφ πξφηαγκα. Ζ απην-αμηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, βξίζθεηαη ζηε ζπλεξγαηηθή 

επαλνηθεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. Σα καζηξηιίθθηα θνκκέλα!  

    Καζψο ε εξγαζία ππεξεζηνπνηείηαη (βιέπε πξνεγνχκελν ηεχρνο, Άπιε εξγαζία) κεηαηξέπεηαη 

ζε κηα αθεξεκέλε αγνξά πιεξνθνξίαο, ζε κηα θνηλφηεηα γλψζεο, ζε κηα αφξηζηα δηα-

πξνζσπηθή αληίιεςε ηνπ εκείο. Ζ ππεξεζηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο  κεηαηξέπεη ηνλ εξγαδφκελν ζε 

κεραλή αλα-παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο ζπκβφισλ πνπ αλα-πιεξψλνπλ ηελ χπαξμε ηνπ. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ εθδνχιεπζε ησλ ππνθεηκέλσλ, φρη απιψο ηελ εμαγσγή ππεξαμίαο απφ ηα 

κπαιά θαη ηα ζψκαηα ηνπο, αιιά ηελ ςπραλαγθαζηηθή νξηνζέηεζε ηνπ είλαη ηνπο ζηηο 

παξακέηξνπο ηνπ εκπνξεχκαηνο. Μπνξεί ε ζρέζε επαγγεικαηία – αγνξαζηή ππεξεζηψλ λα 

ππνθαζηζηά θαληαζηαθά ηε ζρέζε ππνηαθηηθνχ – αθεληηθνχ, αιιά, κε ή ρσξίο ηε κεζνιάβεζε 

ηεο δηαπξνζσπηθήο επαθήο, ν βαζηθφο αληαγσληζκφο  ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο κέλεη. Μπνξεί ε 

εξγαζία λα αυινπνηείηαη, ε αιινηξίσζε φκσο δελ εμαυιψλεηαη. Ζ απνμέλσζε ηνπ αλζξψπνπ 

απφ ηνλ άλζξσπν δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρσξφρξνλν. Δίλαη ζηα ζπίηηα καο θαη ζηα 

ζηέθηα καο. Δίλαη ζηηο ιέμεηο πνπ βγάδνπκε απφ ην ζηφκα καο, ζηηο αδηάθνξεο καο επαθέο, ζηελ 

απάζεηα κε ηελ νπνία ράλνπκε ηελ πξνζσπηθή καο αμηνπξέπεηα θαη ηε ζπιινγηθή καο 

απηνλνκία! 

Καζψο ε δηρνηφκεζε κεηαμχ εξγαζηαθνχ θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ αλαηξέπεηαη, ν ―ειεχζεξνο‖ 

ρξφλνο θαιείηαη λα αλα-πιεξψζεη ηνλ αλαμηνπνίεην εξγαζηαθφ ρξφλν. Οχηε ιεπηφ λα κελ 

ππάξμεη έμσ απφ ην εκπφξεπκα! Παξη – ηάηκ ηδαη βάξδηεο, ζπαζηφλ σξάξην ηδαη ην φβεξ – ηάηκ 

κηα-κηα. Με ην ςνπκίλ καο ελ παίδνπκελ. Παίδνπζηλ άιινη! 

 

Γελ κπνξψ άιιν Θαλάζε, ζηα εηθνζπέληε έρσ γεξάζεη. 

- Κάλε ζηάζε, θάλε ζηάζε. 

 

ηνπ Φηθξή Δπξαζηάηε 
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Τςθώνερ, ηςθώνερ, ηςθώνερ…. 

 

 Απφ ην Καηξίλα ζηε Βίικα θαη απφ ηε Βίικα 

ζην ηάλ. Υηιηάδεο νη λεθξνί ζηνπο θνληθνχο 

ηπθψλεο νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο αιιά ηα ζχκαηα ήηαλ απνηέιεζκα 

ηεο αλζξψπηλεο κε παξέκβαζεο. Οη ηπθψλεο 

απηνί είλαη απνηέιεζκα ηεο νηθνινγηθήο 

θαηαζηξνθήο πνπ απηή ηε θνξά πιήηηεη ηελ 

Ακεξηθή. Βιέπεηο ηη παζαίλεηο θχξηε Μπνχο 

φηαλ δελ δέρεζαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ Κηνην θαη 

ηνπ Ρίν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο; 

Σα πξάγκαηα είλαη μεθάζαξα: έλαο ηπθψλαο θαλνληθά γίλεηαη 1 θνξά ζε 11 κήλεο ελψ εδψ 

κηιάκε γηα 13 κήλεο θαη 15 ηπθψλεο! Απηφ ζχκθσλα κε εξεπλεηέο απνδίδεηαη ζην θαηλφκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

πσο θαη ην θνληθφ Σζνπλάκη πνπ θηχπεζε πέξπζη, ηα ζχκαηα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ 

αθφκε θαη γηα ηνπο ηπθψλεο. Θα έπξεπε λα έρνπλ ζπζηήκαηα ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ θαη 

θαιχηεξε ππνδνκή ψζηε λα ηνπο πξνζηαηεχζνπλ. 

κσο γηα πνηα Ακεξηθή κηιάκε; Οη Σπθψλεο έγηλαλ ζε κηα πεξηνρή πνπ έθεξε ζηελ επηθάλεηα 

ηελ ‗άιιε‘ Ακεξηθή. 28% ηνπ πιεζπζκνχ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο 

θηψρηαο θαη 84% είλαη Αθξνακεξηθάλνη. 

Ο Μπνχο θαη ε Ακεξηθάληθε θπβέξλεζε θαίλεηαη λα κελ λνηάδνληαη θαζφινπ γη‘ απηφ ην 

εμαζιησκέλν θνκκάηη ηεο Ακεξηθήο. Ζ κφλε «ρξεζηκφηεηα» απηψλ ησλ αλζξψπσλ είλαη λα 

επαλδξψλεη ηα ζηξαηεχκαηα γηα ηνπο πνιέκνπο. Έηζη ηελ ζηηγκή πνπ νη ηπθψλεο θηχπεζαλ ηελ 

Ακεξηθή ηνπ Νφηνπ, ζηξαηηψηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ εθεί βξίζθνληαλ ζην Ηξάθ γηα λα 

βνεζήζνπλ ηηο ΖΠΑ λα «θέξνπλ δηθαηνζχλε», κε ζπγρσξείηε πεηξέιαην… 

Οη δεκηέο απφ ηνπο ηπθψλεο αλήιζαλ ζε δηο δνιάξηα ελψ ηα ρξήκαηα ησλ ΖΠΑ γηα ηνλ πφιεκν 

ηνπ Ηξάθ (αλά κήλα) θηάλνπλ ην κηζφ πεξίπνπ ηεο δεκηάο. Πνηνο ζα ηα πιεξψζεη; Οη θησρνί 

θάηνηθνη ή ην θξάηνο; Ο Μπνχο γη‘ αθφκε κηα θνξά δελ παίξλεη ηελ επζχλε. 

Οη ζπρλνί ηπθψλεο έρνπλ επηπηψζεηο θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Κιείλνπλ ηα δηπιηζηήξηα θαη 

θιείλνληαο απηά, εκείο ηξαβάκε ηα καιιηά καο γηα ηηο ηηκέο. ζν κεηψλεηαη ην πεηξέιαην ηφζν 

αλεβαίλεη ε ηηκή ηνπ. ζνλ αθνξά ηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, απηέο είλαη κφλν γηα 

ιίγνπο. 

Οη ηπθψλεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο δείρλνπλ ηελ αδπλακία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ θχζε θαη ηνπο αλζξψπνπο. 
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Αιιά, θπζηθά, ν θαπηηαιηζκφο βάδεη ην θέξδνο πάλσ απφ φια. Οχηε ηελ θχζε νχηε ηηο 

αλζξψπηλεο δσέο ππνινγίδεη. ηαλ φκσο ε θχζε ζέιεη λα εθδηθεζεί…. 

Φψηεο Φσηίνπ 

Λχθεην Κχθθνπ Α‘ 

Νενιαία Δλάληηα ζηνλ Δζληθηζκφ 

e-mail: yrecyprus@yahoo.co.uk  

—————————————————————————————————————- 

Η ζηολή ήηαν μόνο η απσή. Οι μαθηηέρ ανηιζηέκονηαι. 

 

 Απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο ππήξρε κηα αλαηαξαρή ζηνπο καζεηέο. 

Πνιινί παξάγνληεο έπαημαλ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία απηήο ηεο 

δηάζεζεο. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ ε θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίζακε 

ηελ πξψηε κέξα φηαλ κπήθακε ζηελ «θαηλνχξηα» ηάμε. Οη ηνίρνη ήηαλ 

γεκάηνη ζπλζήκαηα, ζχκβνια θαη κνπληδνχξεο, ε πφξηα δελ άλνηγε 

θαλνληθά (θαη δελ αλνίγεη αθφκε), ηα παξάζπξα ζπκίδνπλ θπιαθή θαη ππήξραλ πνιιέο ειιεςεηο 

ζηα βηβιία. Ζ πξψηε κέξα δελ είρε ην πλεχκα ηεο «θαιήο αξρήο». Έηζη νη καζεηέο ήηαλ 

εθλεπξηζκέλνη. 

Αλάκεζα ζε φια απηά είρακε θαη ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή λα καο  δηαβάδεη αλαθνηλψζεηο γηα ηελ 

ζηνιή θαη λα θάλεη παξαηεξήζεηο γηα ην ηη θνξάκε. 

Ήηαλ θπζηθφ ινηπφλ, φηαλ καο ελεκέξσζαλ -απνζπαζκαηηθά βέβαηα- γηα ηνπο λένπο 

θαλνληζκνχο, εκείο λα μεζεθσζνχκε. Απηά πνπ αλέθεξαλ αθνξνχζαλ κφλν ηηο απνβνιέο, ηελ 

κείσζε ησλ απνπζηψλ θαη ηελ ζηνιή. Έηζη θη εκείο ζπλελλνεζήθακε κε ηνλ κφλν ηξφπν πνπ 

έρνπκε, κε sms, θαη θαηεβήθακε ζε απεξγία ελάληηα ζηελ κείσζε ησλ απνπζηψλ ρσξίο λα 

ππνθχςνπκε ζηηο πηέζεηο ησλ θαζεγεηψλ. 

Ζ θίλεζή καο ραξαθηεξίζηεθε απφ φινπο σο αλνξγάλσηε. Ήηαλ φκσο έλα αίηεκα ηεο 

πιεηνςεθίαο θαη ην φξγαλν πνπ καο εθπξνζσπεί, ε Παγθχπξηα πληνληζηηθή Δπηηξνπή 

Μαζεηψλ (ΠΔΜ) δελ έθαλε ηίπνηα γη‘ απηφ. Σν κφλν πνπ έθαλε ήηαλ λα καο θαηεγνξήζεη γηα 

ππνθίλεζε θαη αληαξζία! Ζ ζηάζε απηή δείρλεη φηη ην πξφβιεκα είλαη ζηελ ίδηα ηελ ΠΔΜ πνπ 

δελ παίδεη ηνλ ξφιν ηεο φπσο πξέπεη θη φρη ζηνπο καζεηέο νη νπνίνη νξγαλψζεθαλ κε φπνηνλ 

ηξφπν ήμεξαλ. 

Ζ ΠΔΜ, κφλν κεηά απφ αξθεηφ θαηξφ θαη θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ θηλήκαηνο, αλαγθάζηεθε λα 

θάλεη θάηη θαη άξρηζε λα ζπδεηά ην ζέκα ηεο ζηνιήο ην νπνίν επίζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη κέζα 

ζηνπο θαλνληζκνχο.  
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Η ζηολή 

Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ απαζρνιεί ηνπο καζεηέο ην ζέκα ηεο ζηνιήο. Πέξπζη 1200 καζεηέο 

ππέγξαςαλ ππέξ ηεο θαηάξγεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο ζηνιήο ελψ έξεπλα ηνπ Φηιειεχζεξνπ ηνλ 

πεξαζκέλν Μάξηην έδεημε φηη 9 ζηνπο 10 καζεηέο δελ ζέινπλ ηελ ζηνιή. 

Γηαηί φκσο δελ ζέινπκε ηελ ζηνιή; 

Ζ ζηνιή θαηαπαηά θαηαξρήλ ην δηθαίσκά καο λα εθθξαδφκαζηε κέζα απφ ηελ εκθάληζή καο. 

Γείρλεη φηη καο ζέινπλ νκνηφκνξθνπο, ρσξίο πξνζσπηθφηεηα. Μαο ζέινπλ ζηξαηησηάθηα λα 

πεηζαξρνχκε κφλν ρσξίο λα έρνπκε άπνςε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ιφγηα κηαο θαζεγήηξηαο 

ελφο άιινπ ζρνιείνπ: «Με ηελ ζηνιή καζαίλεηο λα είζαη ππάθνπνο ζην ζρνιείν ζνπ, αξγφηεξα 

ζηνλ ζηξαηνλφκν ζνπ θαη ηέινο ζην κάζηξν ζνπ»!!! 

ην ίδην πιαίζην είλαη θαη ην ζέκα ηεο εππξέπεηαο. Γηαηί θαη γηα πνηνλ πξέπεη λα είκαζηε 

εππξεπείο ζην ζρνιείν; Μαο δεηνχλ λα ζεβφκαζηε ηνλ ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο αλψηεξνπο 

φηαλ απηνί δελ καο ζέβνληαη θαζφινπ. Σέηνηνπο πνιίηεο ζέινπλ γηα ην κέιινλ; 

Μέζα απφ ηα επηρεηξήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

γηα ηελ ζηνιή, θαίλεηαη πφζν ινγηθφ είλαη ην αίηεκα ησλ καζεηψλ γηα θαηάξγεζε ηεο ζηνιήο. 

ηελ αξρή ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα επηρεηξήκαηα φηη «κε ηελ ζηνιή είκαζηε φινη ίζνη», φηη «κε ηε 

ζηνιή ηηκνχκε ην ζρνιείν καο θαη δείρλνπκε φηη είκαζηε καζεηέο» (;) φηη «κε ηελ ζηνιή 

καζαίλνπκε θαιχηεξα»! 

Δκείο φκσο απαληάκε φηη θαη κε ηελ ζηνιή θαίλνληαη νη θνηλσληθέο ηάμεηο, απφ ηελ ηζάληα, ηα 

παπνχηζηα, θ.ν.θ θη φηη φζν ππάξρνπλ αληζφηεηεο έμσ απφ ην ζρνιείν ζα ππάξρνπλ θαη κέζα ζην 

ζρνιείν ιφγσ ηνπ φηη απηφ δελ είλαη απνθνκκέλν απφ ηελ θνηλσλία. 

Δπίζεο κε ηελ ζηνιή δελ καζαίλνπκε θαιχηεξα αθνχ γηα λα κάζεηο θαιχηεξα ζα πξέπεη λα 

λνηψζεηο άλεηα θαη λα κπνξείο λα ζπγθεληξσζείο ελψ ε ζηνιή δελ βνεζάεη θαζφινπ ζε απηφ.  

Έπεηηα φηαλ είδαλ φηη νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα απαληήζνπλ ζε απηά ηα επηρεηξήκαηα άξρηζαλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ άιια ηα νπνία έρνπλ ράζεη θάζε ζνβαξφηεηα. Έιεγαλ φηη «δελ ζα μέξνπκε ηη 

λα θνξέζνπκε ην πξσί» θαη φηη «νη θησρνί δελ ζα κπνξνχλ λα πάξνπλ θαηλνχξηα ξνχρα ψζηε λα 

κπνξνχλ λα κελ θνξνχλ ηα ίδηα θάζε κέξα»!! 

Μα πνηνο ζα λνηάδεηαη; Μπνξεί λα ζπκβαίλεη ζηελ αξρή αιιά αλ κπνξνχκε λα βάινπκε φηη 

ζέινπκε ζα αξρίζνπκε λα ζθεθηφκαζηε θαη πην ειεχζεξα θαη δελ ζα καο απαζρνινχλ ηέηνηα 

ζέκαηα. 
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Η ζςζήηηζη για ηην ζηολή 

 Ζ ΠΔΜ ινηπφλ έβγαιε αλαθνίλσζε ζηηο 12/10 κέζα απφ ηελ νπνία δεηνχζε ηελ αιιαγή ηεο 

ζηνιήο κέρξη λα θηάζεη ζηαδηαθά ζηελ θαηάξγεζε ηεο. Έπεηηα φκσο, ην κφλν πνπ δεηνχζε ήηαλ 

λα ζβεζηνχλ νη απνβνιέο πνπ δφζεθαλ γηα ζέκαηα εκθάληζεο απφ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ, κέρξη 

λα θαζνξηζηεί ε λέα ζηνιή γηα θέηνο απφ ηα Κεληξηθά Μαζεηηθά πκβνχιηα θαη ηνπο 

θαζεγεηηθνχο ζπιιφγνπο θάζε ζρνιείνπ, φπσο ιέλε νη λένη θαλνληζκνί.. Γπζηπρψο θαινχζε ζε 

καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο κφλν κέζα απφ ηα ΜΜΔ θαη ηηο έπαηξλε πίζσ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γελ 

ελεκέξσζε θαζφινπ ηνπο καζεηέο γηα φια απηά νχηε ηνπο ξψηεζε. Καη ζαλ λα κελ έθηαλε απηφ, 

ε κφλε αλαθνίλσζε πνπ ήξζε ζην ζρνιείν καο ήηαλ κεηά απφ ηέζζεξηο κέξεο κεηά ηελ 

αθπξσκέλε θηλεηνπνίεζε! 

Παξάιιεια μεθίλεζε κηα ζπδήηεζε κε ην ππνπξγείν ρσξίο φκσο λα κηιήζεη κε ηνπο καζεηέο. 

Έηζη ελψ απηνί ηα ζπδεηνχζαλ, νη καζεηέο μεζεθψλνληαλ ζε απεξγίεο ρσξίο ηελ νξγάλσζε ηεο 

ΠΔΜ φπσο έγηλε ζηελ Ληλφπεηξα ή κάδεπαλ ππνγξαθέο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ζηνιήο ζε 

δηάθνξα άιια ζρνιεία. 

Σελ ίδηα ζηηγκή ην ππνπξγείν θαη νη δηεπζπληέο ήζειαλ λα ηα έρνπλ θαιά κε φινπο. Σν 

ππνπξγείν ηε κία ζηηγκή έιεγε ζηνπο δηεπζπληέο λα είλαη πην ειαζηηθνί θαη κεηά πην απζηεξνί. 

Σν ίδην θαη νη δηεπζπληέο – αθνχ ηε κηα έιεγαλ φηη ήζειαλ λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ ζηνιή ελψ ηελ 

άιιε ζπλέρηδαλ λα βάδνπλ απνβνιέο γηα ιφγνπο εκθάληζεο. 

Γηα λα βγεη ε ηειηθή απφθαζε έπξεπε καζεηέο, θαζεγεηέο, δηεπζπληέο θαη γνλείο λα 

ζπλεξγαζηνχλ. Γελ έγηλε ηειηθά ηφζν δεκνθξαηηθά φζν θαηλφηαλ. ε θάπνηα ζρνιεία 

απνθάζηζαλ ηα ΚΜ (Κεληξηθά Μαζεηηθά πκβνχιηα) ρσξίο λα ξσηήζνπλ ηνπο καζεηέο, ζε 

άιια νη δηεπζπληέο δελ δέρηεθαλ θαλ λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο καζεηέο. Έηζη δελ είδακε αιιαγέο 

ζε φια ηα ζρνιεία. Οη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ήηαλ γηα ηα αγφξηα ζην λα δηθαηνχληαη λα έρνπλ γέληα 

θαη καθξηά καιιηά. ζνλ αθνξά ηελ ζηνιή, ζε θάπνηα ζρνιεία άιιαμε ην πνπθάκηζν θαη ζε 

θάπνηα θαη ην παληειφλη. 

Μεηά απφ φια απηά ε ΠΔΜ, αληί λα πηέζεη θη άιιν ή λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο γηα άιινπο 

αγψλεο,  θφληεςε λα ηα πάξεη φια πίζσ. «Δίδε» πσο δελ ππήξρε νκνηνκνξθία θαη πσο ηα φξηα 

ηεο εππξέπεηαο πνπ πξνβιέπνπλ νη λένη θαλνληζκνί ήηαλ αζαθείο θη έηζη πξφηεηλε φπσο ε 

απφθαζε γηα ηελ ζηνιή λα παίξλεηαη απφ ην ππνπξγείν! Δπηπρψο πνπ ν ππνπξγφο αξλήζεθε. 

πκπιήξσζε φκσο πσο ηνπ ρξφλνπ ζα αλαζεσξήζεη ηελ πξφηαζε πνπ ηνπ έγηλε, επνκέλσο καο 

πεξηκέλνπλ θη εκάο λένη αγψλεο. 
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Η Νεολαία Ενάνηια ζηον Εθνικιζμό 

 Ζ Νενιαία Δλάληηα ζηνλ Δζληθηζκφ ήηαλ απφ ηελ αξρή κέζα ζην θίλεκα. Με ηελ εθεκεξίδα 

καο θαη κε ηηο πξνθεξχμεηο καο ελεκεξψζακε ηνπο καζεηέο γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη γηα ηνπο 

θαλνληζκνχο (θάηη πνπ ζα έπξεπε λα θάλεη ε ΠΔΜ). πγθεληξψζακε ππνγξαθέο έμσ θαη κέζα 

απφ ζρνιεία θαη ζε θεληξηθνχο δξφκνπο ηεο Λεπθσζίαο. Σέινο, θάλακε πξνζπάζεηεο γηα λα 

γίλνπλ γεληθέο ζπλειεχζεηο θαη πηέζακε ηα ΚΜ λα αθνχζνπλ ηνπο καζεηέο θη φρη λα 

αλαθέξνπλ κφλν ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε ζηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο δηεπζπληέο θαη θαζεγεηέο. 

 Οη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ κε ελζνπζηαζκφ ζηελ εθζηξαηεία καο. Μέζα ζε ιίγεο βδνκάδεο 

ζπγθεληξψζεθαλ 1500 ππνγξαθέο ελάληηα ζηνπο θαλνληζκνχο θαη ηε ζηνιή. Πνιιέο αθφκε 

βξίζθνληαη ζε ρέξηα καζεηψλ πνπ κάδεςαλ απζφξκεηα ππνγξαθέο ζηα ζρνιεία ηνπο, κε ηνπο 

νπνίνπο φκσο δελ κπνξνχκε λα επηθνηλσλήζνπκε άκεζα. 

Μέζα απφ φιε απηή ηε δηαδηθαζία, αθφκε θη αλ νη αιιαγέο είλαη κηθξέο, έρνπκε θαηαιάβεη πσο 

ην ζχζηεκα απηφ καο θαηαπηέδεη θαη δελ ην ζέινπκε. Έρνπκε θαηαιάβεη φηη κπνξνχκε λα 

αληηζηαζνχκε θαη λα ην αιιάμνπκε. Σψξα είλαη ε ψξα λα ην θαηαιάβεη θαη ε ππφινηπε 

θνηλσλία. 

Γελ είκαζηε άβνπια φληα θαη έρνπκε θσλή. Θα παιέςνπκε κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο γηα έλα 

δεκνθξαηηθφ θαη ειεχζεξν ζρνιείν.   

 

Ήβε Γηαζκίλ Παγηάηζνπ 

Λχθεην Κχθθνπ Α‘ 

Νενιαία Δλάληηα ζηνλ Δζληθηζκφ 

e-mail: yrecyprus@yahoo.co.uk 

 —————————————————————————————————————- 
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Όσι ζηην καηάπγηζη ηηρ εκδπομήρ ζηην Ελλάδα 

 

Ζ Δθδξνκή ζηελ Διιάδα γίλεηαη θάζε ρξφλν γηα ηελ ςπραγσγία θαη ηελ γλσξηκία λέσλ ηφπσλ 

απφ ηνπο καζεηέο. Φέηνο, ρσξίο λα ξσηήζεη θαλείο ηνπο καζεηέο, ε εθδξνκή θαηαξγείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Παγθχπξηνπ πληνληζηηθνχ Γνλέσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο. 

Απηή είλαη ε δεκνθξαηία πνπ ζέινπλ; Να παίξλνπλ απνθάζεηο ρσξίο εκάο; 

Γηα ηνπο καζεηέο απηή ε εθδξνκή είλαη ζεκαληηθή γηαηί είλαη θάηη ην νπνίν ζα ζπκφκαζηε γηα 

πάληα. Σν δηθαίσκα καο λα ιακβάλνπκε κέξνο ζε απηέο ηηο εθδξνκέο θαη ν ζεβαζκφο ηεο 

άπνςεο καο ζε απηφ ην δήηεκα είλαη θάηη γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα παιέςνπκε. 

Απηνί πνπ ζέινπλ λα θαηαξγεζεί ε εθδξνκή καο ιέλε: 

φηη νη καζεηέο θάλνπλ βαλδαιηζκνχο θαη καο παξνπζηάδνπλ ζαλ εγθιεκαηίεο 

φηη μελπρηνχλ θαη δελ παξαθνινπζνχλ ηηο εθδξνκέο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο 

φηη ε εθδξνκή είλαη επηθίλδπλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ 

φηη ε εθδξνκή είλαη πνιχ αθξηβή γηα λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη καζεηέο 

θη φηη απηνί πνπ ηελ δηνξγαλψλνπλ εθκεηαιιεχνληαη ηνπο καζεηέο 

Γηα λα απνθχγνπκε θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα πξνηείλνπκε λα νξγαλσζνχκε νη 

καζεηέο έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα νξγαλψζνπκε ηελ εθδξνκή καο κέζα απφ δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δνπλ φηη είκαζηε ππεχζπλνη θαη κπνξνχκε λα απνθαζίδνπκε 

γηα φζα καο αθνξνχλ. 

Έηζη πξνηείλνπκε λα δεκηνπξγεζνχλ επηηξνπέο καζεηψλ ζε θάζε ζρνιείν νη νπνίεο λα ειέγρνπλ 

θαη λα δηνξγαλψλνπλ ηελ εθδξνκή ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο γνλείο. Οη 

επηηξνπέο ζα πξέπεη λα είλαη εθιεγκέλεο θαη ππφινγεο ζηνπο καζεηέο, δειαδή ζα ξσηάλε ηνπο 

καζεηέο πξηλ λα πάξνπλ νπνηαδήπνηε απφθαζε κέζα απφ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Μέζα απφ απηέο ηηο επηηξνπέο ζα πξέπεη λα απνθαζίδνπκε ην κέξνο θαη ην πξφγξακκα ηεο 

εθδξνκήο. Έηζη, ε εθδξνκή ζα είλαη βαζηζκέλε ζηα ελδηαθέξνληα καο θαη ζα ζπλδπάδεη ηελ 

ςπραγσγία θαη ηελ εθπαίδεπζε. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα κπνξνχκε λα απνθαζίδνπκε πνηνη ζα είλαη νη ζπλνδνί ζηελ εθδξνκή καο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα γίλνπκε πην ππεχζπλνη, νη δε βαλδαιηζκνί θαη ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζα κπνξνχλ λα απνθεχγνληαη. ζνλ αθνξά ην θφζηνο ηεο εθδξνκήο, απηφ ζα 

κπνξνχζε λα κεησζεί γηα φινπο κε ην λα ζπγθεληξψλνπκε ρξήκαηα κέζα απφ εθδειψζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Δπίζεο κέζα απφ ηελ επηηξνπή ζα ειέγρνπκε ηηο 

πξνζθνξέο πνπ γίλνληαη απφ ηα πξαθηνξεία γηα λα επηιέμνπκε ηελ θαιχηεξε γηα φινπο. 
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Υξηζηηάλα Ησαλλίδνπ 

Γπκλάζην Γηαλέιιεηνπ θαη Θενδφηνπ, Λεπθσζία 

Νενιαία Δλάληηα ζηνλ Δζληθηζκφ 

e-mail: yrecyprus@yahoo.co.uk  

 —————————————————————————————————————- 

 

Keepers of the Spring – Reclaiming Our Water in an Age of Globalization 

Fred Pearce, 2004, Island Press (260 ζελίδερ, Αγγλική γλώζζα) 

Ο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Fred Pearce φηαλ ίζσο κεηαθξαζηεί 

ζηα Διιεληθά ζα κπνξνχζε λα απνδσζεί ζαλ « Οη θχιαθεο ηεο 

πεγήο- Δπαλαδηεθδηθψληαο ην Νεξφ καο ζηελ Δπνρή ηεο 

Παγθνζκηνπνίεζεο» θαη θαηαπηάλεηαη κε ηηο ζρέζεηο ηνπ 

αλζξψπνπ κε ην λεξφ ηα ηειεπηαία εθαηφλ ρξφληα αιιά θαη κε 

ηα ζρεδηαδφκελα ηεξάζηηα έξγα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ Κίλα, 

ηελ Ηλδία θαη ηελ Δπξψπε. 

αλ ν ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ New Scientist κε εηδηθφηεηα 

ζην λεξφ έρεη κειεηήζεη απφ πξψην ρέξη ηελ καθξν-εηθφλα 

θαζψο θαη ηελ κηθξν-εηθφλα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

εθάζηνηε αξρέο δηαρεηξίζηεθαλ ην λεξφ αιιά θαη ηα 

καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο ζηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη ζηνπο αλζξψπνπο. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαηεξεί απφ ην αεξνπιάλν ηηο επηπηψζεηο πνπ είρε ζηε 

ζάιαζζα Αξάι ε έκθαζε πνπ έδσζε ε νβηεηηθή Έλσζε ζηελ θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ κε 

απνηέιεζκα ε πφιε Αξάιζθ πνπ βξηζθφηαλ ζηα παξάιηα λα είλαη ηψξα 40 ρικ καθξπά απφ ην 

λεξφ, πεξηηξηγπξηζκέλε απφ κηα έξεκν άιαηνο. Κάησ ζην έδαθνο παξαηεξεί φηη ρηιηάδεο 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο δειεηεξηάδνληαη θαζεκεξηλά φηαλ ν αέξαο θπζά θαη γεκίδεη ηα ζπίηηα 

ηνπο κε ηνμηθά άιαηα. 

Μεξηθά απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα είλαη πσο ε απεξίζθεπηε ρξήζε ηνπ λεξνχ ζε ηφζν 

κεγάιε θιίκαθα δελ έρεη ζηακαηήζεη αιιά παίξλεη άιιεο κνξθέο πνιχ πηζαλφλ εμ‘ίζνπ 

θαηαζηξνθηθέο. Έηζη, ελψ ν εηθνζηφο αηψλαο ήηαλ απηφο πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ην θηίζηκν 

γηγαληηαίσλ θξαγκάησλ, ν εηθνζηφο πξψηνο ζα είλαη ν αηψλαο ησλ ηεξάζηησλ έξγσλ αιιαγήο ηεο 

ξνήο ησλ πνηακψλ. 
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Ο Γηάλγθηζε πνηακφο ζηελ Κίλα ζα κεηαθέξεη ηα λεξά ηνπ απφ ην λφην ζην βνξξά, ρηιηάδεο 

ρηιηφκεηξα καθξπά αθνχ ν Κίηξηλνο πνηακφο εθεί έρεη εμαληιεζεί. Παξφκνηα ζρέδηα ππάξρνπλ 

γηα ηε δπηηθή έξεκν ηεο Αηγχπηνπ, γηα ηελ Ηζπαλία αιιά θαη γηα ηελ Ηλδία. Σν απνηέιεζκα ζα 

είλαη ε επηδείλσζε απηνχ πνπ ήδε ηζρχεη. Οη πνηακνί δειαδή ζα εθβάιινπλ ζηε ζάιαζζα κφλν 

ζηνπο γεσγξαθηθνχο ράξηεο ή ζηα ραξηηά ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ειάρηζην λεξφ ζα θαηαιήγεη 

ζηε ζάιαζζα πνπ είλαη ε κεγάιε καο θηινδνμία θαη εδψ ζηελ Κχπξν. 

Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη φρη ζηελ πιεπξά ηεο πξνκήζεηαο φπσο 

ζα ην έζεηαλ νη νηθνλνκνιφγνη θαη φπσο εμ‘άιινπ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ελέξγεηαο. Ζ 

αλζξσπφηεηα ρξεζηκνπνηεί ήδε πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ηνπ λεξνχ πνπ πέθηεη ζαλ βξνρή. Σν 

βηβιίν παξαζέηεη αξηζκνχο φρη δπζηπρψο ζην κεηξηθφ ζχζηεκα αιιά ζην απνηθηαθφ. Μηα ιίπξα 

παηάηεο ρξεηάδεηαη 60 γαιφληα λεξφ, ην ξχδη 200 γαιφληα, κηα ιίπξα θνηφπνπιν 400 γαιφληα θαη 

κηα ιίπξα βνδηλφ 8000 γαιφληα. 

Ο ζπγγξαθέαο θαιχπηεη θαη ηελ πνιηηηθή πιεπξά ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ θαζψο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Δπηζεκαίλεηαη γηα παξάδεηγκα πσο παξά ην φηη πνιινί 

πνηακνί, ηδίσο ζηελ Δπξψπε, πεξλνχλ απφ δηάθνξεο ρψξεο ππάξρεη έιιεηςηο ζπκθσληψλ κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ απηψλ κε απνηέιεζκα ηνλ θίλδπλν πξνζηξηβψλ. Γηαγξάθεηαη θαζαξά ε ρξήζε ηεο 

νηθνλνκηθήο βνήζεηαο γηα αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζαλ κνριφο πίεζεο γηα ηελ θηιειεπζεξνπνίεζε 

ηεο παξνρήο λεξνχ κε απνηέιεζκα ε ηδησηηθή Αγγιηθή εηαηξεία Bi-water λα θεξδίζεη ηα 

ζπκβφιαηα παξνρήο λεξνχ ζηνπο θαηνίθνπο πφιεσλ ηεο Σαλδαλίαο. 

Αιιά θαη φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1970 ε UNICEF επηρνξήγεζε ηελ αλφξπμε πεγαδηψλ ζε 

ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Αζίαο δελ είρε πξνβιέςεη πσο ν θφζκνο πνπ ζα θαηαλάισλε ην λεξφ ζα 

δειεηεξηαδφηαλ απφ ην ζηνηρείν αξζεληθφ πνπ βξηζθφηαλ ζην ίδην βάζνο κε ην ππφγεην λεξφ. 

ηελ Κχπξν ν ζπγγξαθέαο ήιζε φρη γηα λα κειεηήζεη επί ηφπνπ ηελ έκκνλε ηδέα ησλ πνιηηηθψλ 

καο απφ ηνλ θ. Βαζηιείνπ κέρξη ηνλ θ. Ληιιήθα κε ηα πδξνβφξα γήπεδα γθφιθ. Σν βηβιίν εθηφο 

απφ ηελ παξάζεζε αλζξψπηλεο απεξηζθεςίαο είλαη θαη αηζηφδνμν. Καηαπηάλεηαη κε ην ζέκα ηεο 

ζνθήο δηαρείξεζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηψξα αιιά θαη πην παιηά. Έηζη ν θ. Pearce ήιζε ζηε 

Κχπξν πξηλ ιίγα ρξφληα γηα λα δεη θαη λα κηιήζεη κε ηνλ Γηάλλε Μηηζή, ηνλ ηειεπηαίν 

ζπληεξεηή ιανπκηψλ ζηελ Κχπξν, πξφζθπγα απφ ηε Εψδηα θαη θάηνηθν ηεο Πεξηζηεξψλαο. 

«Φχιαθαο ηεο Πεγήο» ινηπφλ ν Γηάλλεο Μηηζήο, αλάκεζά καο άζεκνο φπσο ηα ιανχκηα ηα 

νπνία θαλέλαο δελ δέεζε λα κειεηήζεη. Με κνπ πείηε πσο νχηε θαη ηα γήπεδα γθφιθ ηα 

κειέηεζε θαλείο. Γηαβάζηε ην βηβιίν γηα λα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ λα θσλάδνπκε. 

 

Γξάθεη ν Γεκήηξεο Αξηζηείδνπ 

 —————————————————————————————————————- 
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«Οδική Αζθάλεια» – Επιηήπηζη       

 

 Ζ θπβέξλεζε ηεο «αιιαγήο» πξνθαζηδφκελε ηελ νδηθή 

αζθάιεηα, ηνπνζεηεί θάκεξεο ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ 

δξφκσλ.  Σαπηφρξνλα ην εζληθφ ζπκβνχιην απνθάζηζε 

νκφθσλα ζηηο 12.12.2005 ηελ ππεξαχμεζε ησλ πξνζηίκσλ 

γηα «παξάλνκε ζηάζκεπζε» απφ £15 ζε £50!  Σν δήηεκα κε 

ηηο θάκεξεο ζηνπο δξφκνπο δελ είλαη θάηη θαηλνχξην.  

Απνηειεί αλεθπιήξσην «έξγν» θαη ηεο πξνεγνχκελεο 

θπβέξλεζεο.  

          Ζιεθηξνληθά κάηηα ζε ζηπι big brother ζα 

θσηνγξαθίδνπλ ηνπο «παξαβάηεο» νδεγνχο, νη νπνίνη ζα 

ιακβάλνπλ ηελ θιήζε (πξφζηηκν) ζην ζπίηη ηνπο (home 

delivery).  Απηφ ην ηερλνινγηθφ ζχζηεκα ζα βξίζθεηαη ζην 

αξρεγείν ηεο αζηπλνκίαο.  

          Γελ έρσ απηαπάηεο.  Θεσξψ φηη θη απηά ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο –εηδηθά νη θάκεξεο- 

ζηνρεχνπλ ζην  πιήξε έιεγρν θαη επηηήξεζε ηεο θνηλσλίαο απφ ην θξάηνο θαη η‘ αθεληηθά.  Ήδε 

ζε δηάθνξα ζεκεία ππάξρνπλ θάκεξεο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηαγξάθνπλ θάζε θίλεζε.  Μηα βφιηα 

εηδηθά ζην θέληξν ηεο πφιεο ζα ζαο ην επηβεβαηψζεη. Αθφκα γλσξίδνπκε φηη ζε δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο, η‘ αθεληηθά κέζσ θαη θιεηζηψλ θπθισκάησλ παξαθνινχζεζεο, επηηεξνχλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα λα είλαη «παξαγσγηθνί» !   Πξνζσπηθά δνχιεπα παιαηφηεξα ζε κηα θξεπεξί, 

φπνπ ν εξγνδφηεο καο έδηλε εληνιέο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο. 

          ζνλ αθνξά ηελ νδηθή αζθάιεηα, ην δήηεκα είλαη βαζχηεξν.  Καζεκεξηλά ζηα κ.κ.ε. 

πξνβάιινληαη δηαθεκίζεηο πξνηχπσλ πξνο κίκεζε.  ε αξθεηέο δηαθεκίζεηο εηαηξεηψλ 

απηνθηλήησλ-κνηνζπθιεηψλ, ην πεξηερφκελν θαηαδεηθλχεη ηελ ηιηγγηψδε ηαρχηεηα πνπ 

αλαπηχζζεη ην φρεκα ή αθφκα θαη ηε «καγθηά» ηνπ νδεγνχ (λα μεξνγπξίζεη ην απηνθίλεην, λα 

ζηπιιψζεη ηε κνηφξα, θ.α.).  Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα δηάθνξα πεξηνδηθά ηέηνηνπ ηχπνπ 

πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά.  

          ηελ Κχπξν είλαη γεγνλφο φηη νη ειάρηζηεο ζπγθνηλσλίεο καδηθήο κεηαθνξάο θαιχπηνπλ 

κέξνο ησλ αλαγθψλ ελφο κηθξνχ πνζνζηνχ αηφκσλ.  Έηζη, απηφκαηα παξνηξχλεηαη ε αγνξά 

κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ, πνπ δεκηνπξγεί πνιιαπιά πξνβιήκαηα φπσο: 

Μφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

Αχμεζε πνζνζηνχ ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ 

Κπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε 

Αλαζθάιεηα γηα ηνπο πνδειάηεο 
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Ηδησηηθνπνίεζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηνπο νδεγνχο 

Ζ ζπλερηδφκελε ηνπνζέηεζε θάκεξσλ, ε αζηπλνκνθξαηία ζηνπο δξφκνπο, ηα πξφζηηκα, ε 

εθκεηάιιεπζε θαη ε θαηαπίεζε ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο (εμαληιεηηθά σξάξηα, κηζζνί ηεο πείλαο, 

εξγαηηθά «αηπρήκαηα») ζα ζπλερίδνπλ λα είλαη βηψκαηα φζν ε θνηλσλία παξακέλεη απαζήο.  

θνπφο ησλ θξαηηζηψλ είλαη λα δψζνπλ ην κήλπκα φηη νη εμνπζηαζηηθνί κεραληζκνί είλαη 

αλίθεηνη θαη φηη είλαη κάηαην λα αληηζηεθφκαζηε.  Απηφ είλαη έλαο κχζνο πνπ πξέπεη λα ηνλ 

θαηαξξίςνπκε.  Θεσξνχκε φηη νη ξηδηθέο αιιαγέο κε ζθνπφ κηα ειεχζεξε θνηλσλία είλαη εθηθηέο 

κφλν κε ζπλερείο θαη αδηάιιαθηνπο ζπγθξνπζηαθνχο αγψλεο, ελάληηα ζην θξάηνο θαη ηνλ 

θαπηηαιηζκφ. 

Ηαλνπάξηνο, 2005 

exegersi2002@yahoo.com 

 —————————————————————————————————————- 

Τα Μαςπόαζππα Δάκπςα ηος Έπυηα  

 

Σα αλεμάξηεηα πεηξακαηηθά ζεαηξηθά εγρεηξήκαηα ζηελ Κχπξν είλαη είδνο δπζεχξεην, επνκέλσο 

δχζθνιν.  Γη‘ απηφ άκα γίλνληαη ζθέθηνκαη φηη θαιφ θαη απαξαίηεην είλαη λα ηα ηηκνχκε, λα 

δεκηνπξγνχκε ηελ ‗θξίζηκε κάδα‘ ζεαηψλ γηα λα πξνρσξεί ην είδνο. 

Οη παξαζηάζεηο ζε θείκελν θαη ζθελνζεζία Κσλζηαληίλνπ Γεσξγίνπ «Σα Μαπξφαζπξα Γάθξπα 

ηνπ Έξσηα» πνπ έγηλαλ ζην ράλη ηνπ Κατκαθιηνχ αλαθίλεζαλ ζεκαληηθέο πηπρέο.  Πξψη‘ απ‘ 

φια έζεζαλ επί ηάπεηνο ην ζέκα ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ.  Οη ηδηνθηήηεο έθακαλ κηα γελλαία 

παξέκβαζε αλαζηήισζεο -θαη φρη αλαπαιαίσζεο- ηνπ θηηξίνπ κε πνιιά ελδηαθέξνληαη 

αηζζεηηθά ζηνηρεία.  Δίραλ ηε δηνξαηηθφηεηα ηεο απφπεηξαο ελνπνίεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ 

θεληξηθνχ δσκαηίνπ κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηεο απιήο κε δηάθαλνπο ηνίρνπο–ζηνηρείν πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ν ζθελνζέηεο κε δεμηνηερλία θαη ιεπηφηεηα.   Μηα μχιηλε γέθπξα πνπ νδεγεί 

ζηνλ θεληξηθφ ρψξν δηαηξέρεη ηελ απιή έηζη πνπ, πεξπαηψληαο ηελ σο ζεαηέο, καο δίλεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο κεηάβαζεο απφ έλαλ θπξηνιεθηηθφ ζε έλαλ ζεαηξηθφ ρψξν θαη ππνβάιιεη 

νπσζδήπνηε έλαλ ζεβαζκφ ζην δξψκελν. 

Ο ζθελνζέηεο επηπιένλ, έκπιεμε ηνλ ηζηφ ηνπ θεηκέλνπ ηνπ πάλσ ζε νιφθιεξν ην θηίξην, 

θάλνληαο κε εηθαζηηθέο παξεκβάζεηο ζε άιια δσκάηηα αλαθνξέο ζην θείκελν ηεο παξάζηαζεο  

(γηα παξάδεηγκα, ε πξσηαγσλίζηξηα αλαδηπιψλεη ζε φιν ην έξγν ζηε ζρέζε ηεο κε ην γξάςηκν 

θαη έρνπκε κέζα ζην θηίξην έλα «Γσκάηην ηεο Γξαθήο»). 

Δπαλαπξνζδηνξίδεηαη έηζη ηη πάεη λα πεη «θείκελν» (ην θείκελν δξα κέζα ζην θηίξην), 

«εξκελεία» θαη «ζεαηέο», (παχεη λα «εξκελεχεη» κφλνλ ε εζνπνηφο ηε ζρέζε ηεο κε ην θείκελν 
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θαη αλεπαίζζεηα αξρίδνπκε λα ην εξκελεχνπκε ακέζσο κφλν κε ην πνπ κπαίλνπκε ζην δσκάηην, 

δεκηνπξγψληαο εηθφλεο θαη έρνληαο αηζζήζεηο). 

 

ι‘ απηά εληζρχζεθαλ απφ ηελ ακεζφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο θαζ‘ απηφ παξάζηαζεο, κε ηνπο 

ζεαηέο πνιχ θνληά ζηελ θ. Σδέλε Γατηαλνπνχινπ πνπ εξκήλεπζε ην έξγν, αιιά θαη κε ηελ 

εξκελεία ηεο.  Ζ θ. Γατηαλνπνχινπ μεθχιιηζε ιέμε ηε ιέμε, ήρν ηνλ ήρν ην θείκελν, 

αθνπγθξάζηεθε ηελ αλάζα ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ ελζσκάησζε ζηηο παχζεηο ηεο, έζηεζε κε ηνλ 

ζθελνζέηε κηα πεξζφλα πνπ επηπρψο δελ νξίζηεθε κφλν απφ ζηπιηδαξηζκέλε εξκελεία, αλ θαη 

ήηαλ θαη απηή έληνλε.  Αλ θαη απφ αλέθαζελ δε ζπκπαζψ ηε ζηπιηδαξηζκέλε εθθνξά ηνπ ιφγνπ 

ζην ζέαηξν, νθείισ λα νκνινγήζσ φηη ε θ. Γατηαλνπνχινπ εμαθνινπζεί λα είλαη κηα 

δεμηνηέρλεο ηεο εξκελείαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, κε εθπιεθηηθή γθάκα ηφλσλ, εκηηνλίσλ, 

ηαρπηήησλ, χθνπο, πθήο, ρξσκάησλ θαη αξσκάησλ:  

Σν θείκελφ ηνπ θ. Γεσξγίνπ, νκνινγνπκέλσο εμαηξεηηθά δχζθνιν γηα εξκελεία.  Έλαο αθφκα 

ιφγνο λα εμάξεη θαλείο ηελ θ. Γατηαλνπνχινπ.  Απηφ πνπ βξήθα αλππέξβιεηα δχζθνιν ήηαλ  λα 

ρσλέςσ ηελ αληίιεςε ηνπ θ. Γεσξγίνπ γηα ηνλ Έξσηα.  Οπσζδήπνηε, ν Έξσηαο – φπσο θαη 

πνιιά άιια βηψκαηα- έρνπλ θαη ην καχξν θαη ην άζπξν ηνπο θαη νη εθδειψζεηο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο –βιέπε δάθξπα- κπνξεί λα είλαη γιπθφπηθξεο.  Αιιά αλ ηέρλε είλαη κηα 

δηεξγαζία απνθφκηζεο λέσλ αηζζήζεσλ, ηφηε;   Σφηε ε ζπγθνκηδή κνπ ήηαλ έλα ηζνπεδσηηθφ, 

θιεηζηνθνβηθφ αίζζεκα γηα ηνλ Έξσηα.  Καη αλ ε ηέρλε είλαη αλαδφκεζε ηεο αληίιεςεο κνπ γηα 

ηνλ θφζκν;  Ζ ζπγθνκηδή κνπ πεξηέιαβε θαη κηα άκεζε παξαπνκπή ζηα εμαξηεζηνγφλα εξσηηθά 

θαη θνηλσληθά ζρήκαηα πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ελφο θαινχ ιαηηλνακεξηθάλνπ ηειενξαζάθηθνπ 

εηδχιιηνπ …..   Ζ εξσίδα αλαδχζεθε θαη εμπςψζεθε σο κηα θπθινζπκηθή -πφηε ζαλ ζεία κνξθή 

θαη πφηε ζαλ δαηκνληθή ζθηά- εμαξηεκέλε χπαξμε πνπ θέληξν ηεο δσήο ηεο είλαη ην αληηθείκελν 

ηνπ πφζνπ ηεο.  

Ο Έξσηαο νχησο ή άιισο είλαη κηα αθξαία ππφζεζε, ζσκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, είλαη βία 

θαη ηξπθεξφηεηα καδί.   Δίλαη επίζεο βαζηθή αλζξψπηλε ηδηφηεηα λα δνχκε μερσξηζηά, αιιά θαη 

ηαπηφρξνλα ηηο αληηθάζεηο ησλ εκπεηξηψλ καο, πφζν κάιινλ ηνπ Έξσηα..  κσο άιιν απηφ θη 

άιιν λα ηνλ «εξκελεχνπκε» σο έλα αζθπθηηθφ δσκάηην αξξσζηεκέλεο επηζπκίαο φπνπ άκα ην 

πνζεηφ άηνκν δελ καο θάζεηαη, εκείο κηα λα ζεξλφκαζηε άλεπ δψζαο πλνήο θαη κηα λα 

αλαδηπισλφκαζηε κε ην καραίξη ηεο Μήδεηαο ζηα δφληηα   ε ηη καο ρξεζηκεχεη πιένλ ε ηέρλε 

πνπ αλακαζά ηνλ Έξσηα σο πεδίν ελαιιαζζφκελσλ ξφισλ θνληά θαη ζχηε, σο κεγάθσλν πνπ 

αιαιάδεη «λα ζε θηιήζσ – λα ζε ζθνηψζσ»….  Ζ ππέξκεηξε ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε ζηνλ 

Έξσηα είλαη ζεκάδη θνηλσληθνχ θελνχ.  Δίλαη ιίγν ζαλ λα …… πάκε γηα ςψληα, αληί λα 

θάλνπκε Έξσηα:  εθεί, αληηθαζηζηνχκε ηα πάζε καο, θαηαλαιψλνληαο.  Έηζη θαη κε ηελ 

ππεξεπέλδπζε ζηνλ Έξσηα αληηθαζηζηνχκε πιήξσο ην πάζνο καο γηα ην θνηλσληθφ-ζπιινγηθφ  

γίγλεζζαη κε έλα απφιπην θαη ηδησηηθφ ζεκείν εθαξκνγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δπλάκεψλ καο.  Κη 

επεηδή απηφ ην ζεκείν εθαξκνγήο είλαη αδηακθηζβήηεηεο αμίαο απφ κφλν ηνπ (ν Έξσηαο), σο 

άηνκα ζεσξνχκε φηη «έρνπκε θιείζεη».  Αλ βηψλνπκε ηνλ Έξσηα σο ην απφιπην γίγλεζζαη –
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φπσο ηελ εξσίδα ηνπ θ. Γεσξγίνπ- ηφηε πάεη λα πεη φηη θακηά ζπιινγηθή εκπεηξία δελ είλαη ζε 

ζέζε λα καο πξαγκαηψζεη θαη νχηε είλαη εθηθηή.  Σν απφζηαγκα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ καο 

βηψκαηνο αξρίδεη θαη ηειεηψλεη ζην αλ έρνπκε θάεη πφξηα ή φρη.  

 

Ζ  Σέρλε πνπ έρεη κηαλ άκεζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία ηεο, ελδηαθέξεηαη λα καο σξηκάζεη θηφιαο 

ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά, πξνζσπηθά.  Μηιά θαη γηα ην εθηθηφ ηνπ λα βηψλνπκε ηνλ Έξσηα 

σο ηξνθή γηα ηελ χπαξμή καο, αληί σο εμαξηεζηνγφλα παξαιπηηθή νπζία.   Με ιίγα ιφγηα, ε 

αηζζεηηθή (απφ κφλε ηεο) δε θέξλεη ηελ επηπρία – θαιφ είλαη, βέβαηα, λα ππάξρεη.  

Γέζπσ Π. 

 —————————————————————————————————————- 
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Για ηιρ Φάλιερ 

Οη Φάιηεο* μεθίλεζαλ ην 2005 σο ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ ηεο νκάδαο αληηπιεξνθφξεζεο 

ΆηπΠΟο κε ην ζθεπηηθφ φηη έλα ηέηνην πεξηνδηθφ, πέξαλ απφ ηελ εηδεζενγξαθία, ζα απνηεινχζε 

θαη ηε βάζε γηα αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζε δηάθνξα άηνκα θαη νκάδεο, θάηη πνπ ζηελ 

Κχπξν ήηαλ ηφηε πξαθηηθά ζρεδφλ αλχπαξθην. Μεηά απφ 3 ρξφληα δηεξγαζηψλ θαη κε ηε 

γεηηνληθή εμέγεξζε λα ζπξψρλεη θαη ζην δηθφ καο ρψξν ηηο δηεξγαζίεο θαζνξηζκνχ ζε πνιηηηθφ 

θαη θνηλσληθφ επίπεδν πξνβάιιεη μαλά, ζε πην ψξηκε κνξθή, ε ίδηα αλάγθε: ηεο ζπλεχξεζεο 

δηαθφξσλ αθεηεξηψλ ζθέςεο, ηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ. Ίζσο έηζη λα θαλεί εθ λένπ πνχ βξίζθεηαη 

ε ελαιιαθηηθή-ειεπζεξηαθή ζθέςε, πνηεο ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο ππάξρνπλ θαη πνηεο κπνξεί λα 

είλαη νη θαηλνχξηεο κνξθέο πνιηηηθήο δξάζεο κε ηα λέα δεδνκέλα. 

Ξέξνπκε φηη νη θαηεζηεκέλεο θνηλσληθέο δνκέο βαζίδνληαη ζε έλλνηεο κε θαηεζηεκέλν 

θνηλσληθφ πεξηερφκελν. Θέινπκε λα αλαηξέςνπκε απηφ ην πεξηερφκελν. Θέινπκε λα 

δηαξξήμνπκε ηα ππάξρνληα πιαίζηα αληίιεςεο θαη λα απαιινηξηψζνπκε ηηο ιέμεηο απφ ηηο 

λενθηιειεχζεξεο ηνπο ζεκαζίεο -λα θαηαλνήζνπκε ηελ ειεπζεξία σο θάηη πέξαλ ηεο αγνξάο, ηελ 

εξγαζία σο θάηη πέξαλ ηεο δνπιείαο, ηελ αμία σο θάηη πέξαλ ηεο πνζφηεηαο, ηελ 

ζεμνπαιηθφηεηα σο θάηη πέξαλ ηεο δηαθήκηζεο, ηελ αζθάιεηα σο θάηη πέξαλ ηεο αζηπλφκεπζεο, 

ηελ θνηλφηεηα σο θάηη πέξαλ ηνπ έζλνπο. Θέινπκε λα αλνίμνπκε ζέκαηα πνπ ε εμνπζία θξαηά 

θιεηζηά γηαηί δπλακηηίδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλ(ελ)νρή. 

Θέινπκελ λα ‘λλνίμνπκελ ΦΑΛΗΔ! ** 

Πξνζθαινχκε θαιηαδψξνπο*** γηα δηρηχσζε θαη ζπλεξγαζία. ρνιηάζηε ή ζηείιεηε καο βίληεν, 

θσηνγξαθίεο, άξζξα, ζπλεληεχμεηο, απφςεηο, αλαιχζεηο ζην falies@mail.org 

—————————————————————————————— 

*Φάιηεο = ηερλεηέο ηξύπεο ζε κεηαιιείν πνπ δεκηνπξγνύληαλ κε ηε ρξήζε θαιηνκεραλήο (είδνο θνκπξεζέξ), όπνπ 

ηνπνζεηνύζαλ  εθξεθηηθέο ύιεο γηα εμόξπμε ηνπ κεηαιιεύκαηνο. 

**Αλλνίω θάιηεο = (θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θππξηαθή θαζνκηινπκέλε,  κεηαθνξηθή έλλνηα) 

ακθηζβεηώ     ηα δεδνκέλα, ηαξάδω ηα λεξά, αλνίγω λέα ζέκαηα . 

***Φαιηαδώξνη = νκάδεο κεηαιιωξύρωλ πνπ ρεηξίδνληαλ ηηο θαιηνκεραλέο ζηα θππξηαθά κεηαιιεία 

*θαη *** : από ην “Μηθξά Χέξηα, Η ζπλεηζθνξά ηωλ παηδηώλ ζηα κεηαιιεία ηεο Κύπξνπ ηνλ 20ν αηώλα”, Λνπθάο 

Αληωλίνπ, Κέληξν Μειέηεο ηεο Παηδηθήο θαη Εθεβηθήο Ηιηθίαο, Λεπθωζία, 2004 

mailto:falies@mail.org


32 
 

Οη πξώηεο 4 ειεθηξνληθέο εθδόζεηο βξίζθνληαλ ζην αξρείν ηωλ Φάιηωλ ζηε δηεύζπλζε www.falies.org, ην νπνίν ηώξα 

έρεη θαηεβεί, 

ελώ θάπνηα θείκελα ππάξρνπλ θαη ζηελ δεύηεξε καο δηεύζπλζε/απόπεηξα 

http://falies.wordpress.com. 

Tα θείκελα απηά έρνπλ επαλαθνξηωζεί ζην “Παιηόηεξα Αξρεία Φάιηωλ” ζην νπνίν κπνξείηε λα έρεηε πξόζβαζε από 

ηελ Αξρηθή ζειίδα ή θάλνληαο θιηθ 

εδώ http://falies.com/παιηφηεξα-αξρεία-θάιησλ 

 

http://www.falies.org/
http://falies.wordpress.com/
http://falies.com/%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%89%CE%BD

